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RESUMO 
 

 

O trabalho apresenta um estudo pautado no Projeto Político Pedagógico – 

PPP do Colégio Pedro II documento elaborado em 2001 que apresenta a identidade 

institucional d Colégio bem como traduz parte do seu ideário social, histórico e 

pedagógico, com o objetivo de verificar em que medida as práticas discursivas 

produzidas em seu currículo oficial e currículo oculto, expressas em seu projeto 

contribuem para a construção da identidade negra de maneira afirmativa. 

 

Com esta finalidade apresenta o Colégio contextualizando espaço, tempo e a 

constituição da comunidade escolar que vem a ser afetada pela proposta curricular. 

O estudo em tela tomou como referência o projeto bem como considerou como pano 

de fundo o quadro étnico racial do corpo docente da Unidade Escolar São Cristóvão 

III em 2003. Os dois textos apresentam de forma explícita ou implícita a presença 

dos agentes sociais negros no interior da escola. 

 

No PPP buscou-se verificar, com apoio da análise de conteúdo, como se 

articulam a tradição e pós-modernidade identificados no currículo implícito e explícito 

para a produção de uma intervenção multicultural crítica através das contradições, 

das lacunas, das ênfases e omissões que este texto nos informa sobre os limites e 

possibilidades de se constituir um projeto curricular pautado numa abordagem que 

contribua para a construção da identidade negra de maneira afirmativa. 

 

 

 

Palavras-Chave: Currículo oculto / implícito. 2. Identidade negra. 3. Projeto político 

pedagógico. 4. multiculturalismo 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The paper presents a study guided the Project  Pol i t ical  - the 

Colégio Pedro II PPP document prepared in 2001 shows that the 

insti tutional identi ty d College and represents part of their social  ideals , 

history and teaching, with the aim of veri fying the extent to which 

practices discourse produced in i ts official  curriculum and hidden 

curriculum , expressed in your project  contribute to the construction of 

black identi ty in the affi rmative .  

 

For this purpose the College has contextual izing space, time and 

the establ ishment of the school community that comes to be affec ted by 

the proposed curriculum.  

 

The study took as reference in screen design and considered as a 

backdrop racial  ethnic framework of  the facul ty of St. Christopher 

School Unit III in 2003 . Both texts present expl i ci tly or impl ici tly the 

presence of black social  agents within the school.  

 

In PPP we sought to veri fy , wi th the support of content analysis , 

as articulated tradi tion and postmoderni ty identi f ied in impl ici t and 

expl ici t curriculum for the product ion of a cri tical  multicul tural 

intervention through contradictions , gaps , omissions and emphases of  

this text informs us about the l imits and possibil i t ies of setting up a 

study project based on an approach that contributes to the construction 

of black identi ty in the affi rmative .  

 

 

 

Keywords : 1. hidden / impl ici t curriculum. 2. Black identi ty. 3 . 

Pedagogical  and pol i tical  project . 4 . Multicul turalism 
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CURRÍCULO OCULTO E IDENTIDADE NEGRA 

CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO MULTICULTURAL 

NO DISCURSO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO 1 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Por ocasião do aniversário de 500 anos do Brasil, o então presidente da 

república reconhece que o Brasil tem uma dívida com sua população afro-

descendente. O Brasil participa em 2001 com uma das maiores delegações da 

Conferência Mundial contra o racismo, xenofobia e intolerâncias correlatas em 

Durban1, experiência que até hoje ainda tem desdobramentos. O Brasil é signatário 

de uma série de documentos e tratados internacionais2 que visam reparar o fato de o 

Brasil ter sido colônia em regime escravista por mais de 350 anos, sendo um dos 

últimos países a abolir a escravidão. 

Alguns fatos importantes têm dado mais concretude, corpo e alma ao debate 

sobre o racismo no Brasil (anos 2001/2003) que marcaram a entrada no novo 

milênio, no século 21, em particular, no estado do Rio de Janeiro. Um foi o fato de a 

vice-governadora Benedita da Silva assumir o governo do estado do Rio de Janeiro 

em março de 2002, sendo a primeira mulher a governar o Estado e a primeira negra 

a assumir uma chefia de governo no Brasil. O outro foi a institucionalização da 

política de reserva de vagas no ensino superior público para negros e negras, na 

universidade deste Estado. Esta foi uma política de ação afirmativa para negros e 

negras que causou grande impacto em toda a sociedade brasileira.  

Alguns destes fatos citados ocorrem ainda no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso ganham força e projeção  com a eleição do presidente 

Luis Inácio LULA da Silva. A vitória de Luís Inácio mostrou a boa parte do mundo 

que, através da mobilização popular, um nordestino (grupo tradicionalmente 

                                                
1
 Conferência de Durban: 3ª Conferência das Nações Unidas contra o racismo, a discriminação racial, 

a xenofobia e a intolerância; de 31/08 a 07/09 de 2001; Durban, África do Sul. 

2
 Por exemplo, podemos citar a Convenção 111 da Organização internacional do trabalho _ OIT 
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excluído, assim como negros e índios) pode chegar a instância máxima de poder do 

país.  

A vitória de Lula se deu com o apoio de diferentes e vários movimentos 

sociais  entre eles o MN - Movimento Negro, que já vem em luta há várias décadas.  

Ainda sob o impacto dos fatos que colocaram a questão do racismo no Brasil 

como o centro do debate, especialmente no Rio de Janeiro, o atual governo federal 

implementa uma série de medidas no campo das ações afirmativas que buscam 

contribuir para a mudança do perfil da elite brasileira, a saber, a nomeação de 5 

ministros (as) afrobrasileiros3
 (as); a criação da SEPPIR4 e da SECAD5 e o programa 

de ação afirmativa do Itamaraty. O governo também cria e fortalece programas de 

ações afirmativas  em todo país; decreta a lei 10639/20036, que torna obrigatório a 

inserção de elementos da História e cultura da áfrica e dos africanos no currículo do 

ensino básico em todas as escolas, que altera o artigo 26 da LDBEN 9394/96, 

incluindo elementos da história e cultura da África e dos africanos no Brasil em 

algumas disciplinas do currículo da educação básica e a UnB adota a política de 

reserva de vagas para negros e negras para o ingresso em seus cursos superiores.   

Sob este cenário torna-se fundamental para a implementação dos programas 

acima referidos, muitos dos quais acontecem por meio de ações educativas, a partir 

de organizações não governamentais, em todas as áreas, que haja diagnóstico, 

acompanhamento e avaliação de tais ações nos diferentes espaços para dar novos 

rumos, ampliar o foco, qualificar os agentes para implementar e aprofundar o debate 

com a sociedade de maneira geral, integrando todos os segmentos das áreas 

                                                
3
 Ministros afro brasileiros nomeados no Governo LULA: Benedita da Silva (Ação Social); Gilberto Gil 

(Cultura); Marina Silva (Meio Ambiente), Matilde Ribeiro (SEPPIR), além de outras personalidades de 
destaque no movimento negro em funções determinantes na gestão pública: Joaquim Barbosa 
(STJF), Ubiratan de Castro (FCP) 

4
 Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ligada ao Ministério da Justiça, mas tem 

igualmente status de ministério, tendo, à sua frente, a Ministra Matilde Ribeiro. 

5
 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), criada em julho de 

2004, é a mais nova secretaria do Ministério da Educação. Nela estão reunidos, pela primeira vez na 
história do MEC, temas como alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do campo, 
educação ambiental, educação escolar indígena, e diversidade étnico-racial, temas antes distribuídos 
em outras secretarias. É coordenada por  Ricardo Henriques, pesquisador especializado na área de 
economia social, com ênfase nos temas de desigualdade, pobreza, educação, mercado de trabalho, 
distribuição de renda, desenho e avaliação de políticas sociais, racismo, terceiro setor e justiça 
distributiva. 

6
 Lei 10639/03, (Brasil, 2003), no anexo 1.   
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envolvidas, (como por exemplo, saúde e trabalho), no diálogo, aliados a educação 

com vistas a expansão de oportunidades e para que caminhemos para a construção 

de uma sociedade mais justa, sem preconceito e discriminação que aprofundam as 

desigualdades, igualitária e que no futuro tais estas ações não sejam mais 

necessárias.  

Nesse sentido, analisar o projeto político pedagógico da escola torna-se 

central, de modo a perceber em que medida as práticas escolares apresentam 

sensibilidades com relação à diversidade étnico-racial e ao papel das ações 

afirmativas para a população negra, e com isto, ver em que medida propiciam (ou 

não) a valorização das identidades plurais na  educação. Desta maneira o presente 

estudo vai ancorar sua análise no Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II. 

Um dos legados do governo passado na área educacional foi consolidar a 

universalização do ensino fundamental, com a ampliação do número de matrículas 

neste segmento. Importa-nos verificar, com relação à construção de uma identidade 

negra afirmativa, como esses jovens, alunos e alunas, chegam às portas e 

atravessam o ensino básico, como poderão vir a identificar-se e porque o farão 

desta ou daquela maneira. Para tanto cabe analisar como as propostas curriculares 

tratam da presença de negros e negras no interior dos seus projetos político 

pedagógico, como os identificam deste jeito ou de outro. O contexto sócio-histórico-

educacional foi, em parte, revelado no Projeto Político Pedagógico - PPP do Colégio 

Pedro II – daqui por diante denominado de CP II, foco do presente estudo. 

A escolha do tema dá-se a partir de razões específicas. Em primeiro lugar, sou 

protagonista neste debate, em parte da minha vida, do ideário que afirma que a 

origem social determina a escolha da carreira, levando os sujeitos que pertencem a 

camadas de baixa renda na sociedade a fazerem suas escolhas profissionais em 

áreas menos competitivas.  

Filha de costureira, negra, fiz curso normal mesmo sem me identificar 

inicialmente com a sala de aula. Na escolha da carreira universitária, quase rompi 

com um certo determinismo, que leva pessoas negras e pobres a optarem por 

carreiras de menor prestígio social, rápido acesso ao mercado de trabalho e salários 

menos convidativos. Assim era o magistério quando me formei. Escolhi fazer 

vestibular para Matemática, pois, naquele momento, em que concluía o curso 

normal, já me identificava mais com a sala de aula. Minha opção de carreira foi um 

fato que causou estranheza entre minhas colegas de curso normal, pois as ciências 
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ditas exatas não eram as maiores aptidões das normalistas. De fato, apesar de 

sempre ter sido boa aluna em Matemática, meus conhecimentos nessa área não 

eram competitivos. Entretanto, passei para o curso de Matemática na UFRJ em 1ª 

opção. Sou formada em Licenciatura plena em Matemática com habilitação para 

lecionar Matemática, Física e Desenho Geométrico. A primeira turma para a qual eu 

lecionei numa escola importante foi a de 3º ano do antigo 2º grau, dando aulas de 

Física. Hoje, vejo que, em minha trajetória, superei um dos meus limites. Ainda 

assim, optei pela Licenciatura e não por Informática, Engenharia ou Estatística, pois, 

com a Licenciatura, as oportunidades de arrumar emprego eram maiores. Fui 

aprovada em quatro concursos públicos e escolhi, na ocasião, o magistério federal e 

estadual. Por outro lado, sou ex-aluna do CP II, na época, aluna carente, da caixa 

escolar. O Colégio me fornecia o material escolar. Nós tínhamos inglês, francês, 

latim, desenho geométrico, educação musical e trabalhos manuais como disciplinas 

diferenciadoras no currículo, já na 5ª série. Passei no concurso de seleção, fui para 

o turno da tarde, para a última turma. Ganhei todo o material, inclusive o de desenho 

geométrico, o que me permite dizer com orgulho: - “O Colégio Pedro II me deu régua 

e compasso.” (literalmente). 

A importância do CP II, para mim, deu-se não só pelo seu protagonismo no 

ensino no Brasil, mas também pelo envolvimento pessoal que tenho como ex-aluna 

e atual professora do mesmo. 

O Colégio seleciona e classifica os alunos, até hoje. As notas são um critério 

para definir a escolha de turno, o que significa que são um importante critério 

diferenciador / discriminador. Tenho registro de discursos de discriminação racial, 

(posso traduzir assim porque foi comigo) ainda em minha infância. O inspetor, 

branco, me destacava na frente da turma e, como eu era uma aluna “obediente” 

desde o início até o final do curso, sempre com “boas notas”, com comportamento 

muito bom, ele dizia para toda a turma: - “Vocês tinham que ser como esta 

aluna”. Uma das leituras que faço é que, o que ele pretendia dizer é que, se aquela 

aluna negra pode ser boa aluna, (entendida como adequada, adaptável ao sistema 

de regras), os brancos também poderiam ser. Destaco que esta é uma das maneiras 

de analisar esta situação, ainda que outras possam estar informando aquele 

discurso, inclusive podendo ser considerado como incentivo e fortalecimento da 

auto-estima, com o seguinte sentido: “você é uma boa aluna que bom se os outros 

fossem iguais a você”! O diferencial é que, naquele contexto, eu era a única aluna 
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negra. Existiam outras alunas com boas notas, alunas brancas oriundas de famílias 

importantes. Por que eu era sempre destacada? Ou discriminada? 

Tomados em conjunto e aliados à força simbólica e real do CP II no cenário 

nacional, esses fatos justificam a relevância de discutir de forma crítica e 

ressignificar as relações raciais na sociedade brasileira e nos espaços educacionais 

formais, especialmente a escola, bem como naqueles não formais. Assim, chega a 

cada um de nós, educadores, o desafio de refletir sobre o mundo dividido, em 

particular no Brasil, entre brancos e negros face aos acontecimentos mundiais e às 

transformações das idéias. Esta reflexão deve aprofundar-se, cada vez mais, nos 

espaços educacionais, principalmente na escola. 

A anál ise que me propus sobre relações raciais na sociedade tem como foco 

as relações raciais na escola, vistas a partir e por dentro, exclusivamente, do seu 

Projeto Político Pedagógico – PPP do Colégio Pedro II. Trata-se pois de um estudo 

de caso, desenvolvido em um colégio de importância nacional que, certamente 

comporta uma diversidade bem ampla de culturas, raças e etnias em seu interior. 

O tema do racismo e de discriminação têm sido objetos de pesquisas na área 

educacional e tomo as produções realizadas no século XXI em especial por ser o 

período em que se insere a promulgação da Lei 10.639/03. Cavallero (2000), por 

exemplo, escreveu sobre práticas escolares de discriminação racial percebidas em 

escola de educação infantil no município de São Paulo. O referido estudo teve como 

sujeitos, professoras de 1ª a 4ª série e crianças de até 7 anos, mostrando o 

cotidiano das relações raciais desiguais na escola. Oliveira (1999), por sua vez, 

apresentou estudos feito com crianças e jovens negros e negras em escolas 

públicas municipais no Rio de Janeiro.  

Meu objeto de estudo é a proposta curricular oficial da instituição, espaço de 

uma escola pública de tradição no ensino básico, disputado e conquistado, que tem 

mecanismos próprios e explícitos de seleção, classificação e exclusão. Na 

educação, em particular na escola pública, as questões raciais têm emergido com 

certa determinação, destacando-se que a educação é um campo discursivo 

formador de identidades onde é possível que diferentes práticas,  discriminatórias ou 

não impostas sobre os negros e negras contribuam para a constituição das 

identidades dos sujeitos e analisando discursos e práticas se manifestam num 

espaço ainda central na constituição de identidades.  
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O presente estudo não se deteve em traçar um histórico aprofundado da 

instituição, mas sim focalizou aspectos dessa história relevantes para a 

compreensão da presença e atuação de agentes sociais negros e negras, neste que 

é um importante e destacado colégio federal. Essa presença negra foi tomada a 

partir do seu registro no PPP - projeto político pedagógico da instituição escrito no 

ano 2001 e que registra sua proposta curricular oficial, sua carta de intenções, seu 

documento de identidade. Para analisar possibilidades de construção de identidade 

negra de maneira afirmativa, dentro de uma perspectiva renovadora e sua 

valorização e ressignificação nos currículos escolares foi tomada uma reflexão 

através do multiculturalismo. 

A relevância desse tema dá-se além dos motivos acima expostos pela própria 

função do PPP, horizonte da identidade escolar, destacando que a importância do 

colégio como modelo de referência na educação brasileira é atestada tanto para 

quem está dentro e como para quem está fora do mesmo no documento. A 

perspectiva em questão é a de entrar em contato com outro paradigma histórico que 

se contraponha à visão que predomina sobre o escravo e o negro, como se fossem 

sinônimos, apresentando, ao contrário, o negro na sociedade brasileira como o 

africano que veio para ser escravizado, já que ninguém “nasce escravo” ou “para ser 

escravo”. Da mesma forma, parte da premissa de que ninguém nasce racista ou 

para ser racista, e que estes dois atributos são gerados por uma situação social em 

determinado momento histórico, premissa esta que permeia o estudo, motivando-me 

a identificar a forma como a escola, através do discurso do PPP, se caracteriza e se 

comporta com relação à trajetória de sujeitos negros e negras em seu interior. 
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1.2  INTRODUÇÃO  

 
A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO. 
 
 

1.2.1 QUESTÃO CENTRAL 

De que maneira o discurso escolar determinado através do projeto político 

pedagógico pode contribuir ou não para a construção da identidade negra de 

maneira afirmativa? 

 

Outras questões correlatas. 

A partir das preocupações e dada a questão central foi necessário responder 

também a outras questões correlatas que emergem da problemática gerada pelo 

tema que trata da construção da identidade negra dentro da escola percebida 

através da sua proposta pedagógica. Assim como surgiram também outras questões 

que auxiliaram a caminhar pela reflexão que se inicia, a saber: 

Como o currículo oculto, na escola federal tomada como estudo de caso, o 

Colégio Pedro II, percebido no contexto dos discursos de seus atores e de sua 

proposta político pedagógica, contribui para a formação da identidade negra? 

Em que medida ênfases, silêncios, contradições e práticas discursivas 

contribuem para a construção da identidade negra  de alunos e alunas no CP II? 

Em que medida as identidades negras se vêem representadas na proposta 

curricular em pauta?  

Que espaços e possibilidades podem ser vislumbrados para uma prática que 

contemple, cada vez mais, a diversidade étnico-racial, a partir do projeto-político-

pedagógico da escola? 

Que tipo de ações poderiam contribuir para fortalecer a identidade negra a partir 

do projeto da escola e de ações dessa pesquisadora nesse e em outro espaço 

educacional não formal, de formação continuada de professores, em uma 

perspectiva multicultural crítica? 

Quais as possibilidades para o preparo crítico de futuras gerações no que se 

refere à construção da identidade negra, a partir do discurso do PPP e de ações de 

formação de professores em uma perspectiva multicultural crítica? 
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1.2.2 OBJETIVOS.  

O presente estudo visa compreender, fundamentalmente,  quais são e como 

se processam as contribuições dadas através do discurso escolar – currículo, 

definido em  seu plano político pedagógico para a construção da identidade negra 

de maneira afirmativa.  

Para responder as questões acima será necessário traçar um roteiro que 

passa por: identificar as possíveis contribuições do discurso escolar para a 

construção da identidade negra de maneira afirmativa; verificar como se processam 

as possíveis contribuições do discurso escolar para a construção da identidade 

negra de maneira afirmativa e compreender as possíveis contribuições do discurso 

escolar para a construção da identidade negra de maneira afirmativa; analisar, a 

partir do projeto-político-pedagógico da escola, os discursos sobre a presença de 

negros e negras na escola e no currículo, identificar os mecanismos escolares de 

seleção, classificação, inclusão/exclusão, reprodução e/ou transformação neles 

verificar as práticas discursivas que os validam, reconhecer a diversidade cultural no 

interior do texto através das contradições, lacunas, ênfases, omissões, possíveis 

conflitos e também das possibilidades, além de verificar  em que medida o currículo 

oculto/implícito contribui com a construção da identidade negra afirmativa e 

possíveis espaços de reprodução, silêncio ou transformação, no caso da escola em 

tela.  

 

1.2.3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

   O presente capítulo discute os conceitos centrais para este estudo: Currículo 

oculto ou implícito; multiculturalismo e identidade negra que serão balizadores pelo 

estudo do PPP do CP II, no decorrer apresentação dos dados. 

As opções metodológicas adotadas na investigação do cenário da pesquisa foram o 

estudo de caso e análise de conteúdo. 

 

ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso entendido por André (1995) como uma unidade delimitada 

em que se busca aprofundar o foco do estudo, sendo melhor apreendido subsidiado 

pela pesquisa documental. Caracteriza-se por descrever um caso, que 

consideraremos o PPP_CPII, tomado como uma unidade institucional, um evento 

pedagógico institucional, do ponto de vista da análise dos seus conteúdos com 
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vistas a avaliar a contribuição deste texto particular na construção da identidade 

negra frente aos elementos da comunidade escolar.  

Para efeito da investigação considerou-se o Projeto Político Pedagógico do 

Colégio Pedro II na sua primeira versão em 2001como documento base no qual  

estão apresentados os diferentes espaços, segmentos e eventos escolares que 

acontecem no CP II. 

O estudo de caso que, segundo Lüdke e André 
(1986, p. 17), vai estudar um único caso. O estudo 
de caso deve ser aplicado quando o pesquisador 
tiver o interesse em pesquisar uma situação 
singular, particular. As autoras ainda nos elucidam 
que “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter 
seus contornos claramente definidos no 
desenvolver do estudo”. educacional (quando o 
pesquisador está preocupado com a 
compreensão. Das características mais relevantes 
para este estudo destaca-se: que os estudos de 
caso visam à descoberta;  enfatizam a 
„interpretação em contexto e buscam retratar a 
realidade de forma completa e profunda. (Lüdke e 
André, 1986: 18). 

 
 A opção em desenvolver um estudo sobre o PPP do CP II decorreu, também, 

do fato de este ser uma escola federal que preparava seu projeto - PPP por 

orientação direta do então secretário da SEMTEC/ MEC em 2000, além daquela 

perspectiva de cunho pessoal aludida na apresentação. O colégio tomado como 

locus favorável à implementação da Lei 10639 / 03, que trata da inclusão da história 

da África e dos africanos que vieram para o Brasil, no currículo pode indicar um forte 

potencial multicultural.  

Também foi realizado um breve censo na comunidade discente da UESC III 

em 2003, onde era abordado o quesito cor, este material favoreceu o mapeamento 

racial de grande parte da população discente do colégio, permitindo ilustrar uma 

parte do cenário discente onde se passava este estudo bem como detectar a 

percepção e a presença dos negros e negras na escola e no projeto curricular. 

Será analisada, portanto, a contribuição do PPP e de alguns conteúdos 

programáticos em relação à construção da identidade negra afirmativa, verificando, 

com relação ao conteúdo da lei 10639/03, se é perceptível alguma prática 

discriminatória de caráter racista no interior da escola ou na proposta curricular. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 “Enquanto tratamento da informação contida nos 
documentos acumulados, a análise documental 
tem por objetivo dar forma conveniente e 
representar de outro modo essa informação, por 
intermédio de procedimentos de transformação.” 
(Bardin, 1977: 45) 

 
Este estudo pautado na análise do PPP-CP II/2001, que nesta pesquisa 

torna-se fonte preferencial, na medida em que permitiu verificar as ênfases e 

omissões dos elementos que compõem o pensamento em torno da questão da 

discriminação racial no espaço escolar. 

A análise do conteúdo do PPP – instrumento particular,  possibilita a 

identificação de como é tratada (ou não) a identidade negra no espaço escolar, 

através de sua proposta curricular. Os dados analisados nessa investigação, 

possibilitam também a reflexão sobre a construção da identidade negra no contexto 

escolar do CP II, através do seu projeto político-pedagógico verificando alguns 

caminhos por onde se dá o distanciamento entre brancos e negros no espaço do 

currículo escolar ou onde há possibilidades. 

Tomado como fonte principal neste estudo de caso  o PPP como documento 

de identidade do Colégio será analisado de forma crítica no que toca seu conteúdo 

para que se revele frente ao contexto histórico, social e educacional do momento em 

que foi produzido, contudo buscando seu potencial multicultural que pode ou não 

favorecer a construção da identidade negra. 

A análise de conteúdo é a manipulação de 
mensagens (conteúdo e expressão desse 
conteúdo) para evidenciar os indicadores que 
permitam inferir sobre uma outra realidade que 
não a mensagem. (Bardin, 1977: 46) 

 

A análise de conteúdo foi a técnica mais adequada para buscar compreender 

o currículo no seu aspecto formal e implícito pois o que foi procurado não foi 

somente aquilo que o texto informou à primeira vista, mas o que ele veicula, 

transmite em termos de  dados em seu cenário, contexto e as suas circunstâncias 

(Bardin, 1977: 21) 

Nesta análise, buscou-se capturar como os autores do projeto percebem a 

questão da identidade e como articulam-na dentro do projeto, no caso, com vistas a 

um trabalho que procura determinar a influência e contribuições do discurso do PPP 

na construção de identidade negra afirmativa no seio da comunidade escolar. Assim, 
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a análise de conteúdo pode ser capaz de nos informar sobre os silêncios, repetições 

ou lapsos explícitos ou implícitos, que uma vez identificados, abrem a possibilidade 

de revelar seus “conteúdos” implícitos ou explícitos e avaliar suas contribuições e 

influências revelando ou desmascarando o implícito, desmontando a mecânica 

reprodutivista garantida no discurso hegemônico, tradicional, conservador que pode 

deixar passar, de forma acrítica, práticas discriminatórias, preconceituosas e 

excludentes de caráter racista. 

  
O recurso da análise de conteúdo, para lidar com 
comunicação é um recurso útil para quem deseja 
compreender para além dos significados 
imediatos. (Bardin, 1977:29 ) 

 

A análise de conteúdos é um conjunto de técnicas de  análise das 

comunicações. (Bardin, 1977: 31)  que foi usada de forma análoga para desvendar o 

discurso educacional, traduzidos através do seu PPP e sendo assim foi possível 

lançar mão de técnicas de ruptura, são cruciais, particularmente no caso em que há 

muita familiaridade entre pesquisador e objeto de estudo, como a existente entre a 

autora do presente estudo e o objeto de análise, o que impõe para este estudo “dizer 

não à leitura simples do real” (Bardin, 1977: 28). 

No caso de texto escrito, para ver para além dos significados imediatos, é 

necessário ter uma atitude constante de desconfiança, lutar contra as evidências, ter 

uma vigilância crítica, a partir de uma perspectiva multicultural crítica para esta 

pesquisa.  

O PPP nos mostrará, de modo geral, sobre a identidade e caracterização 

institucional e como se mantém em relação aos princípios que lhe garantem seu 

status como “colégio padrão” fazendo face às demandas conjunturais. 

De todo conteúdo do projeto foram feitos recortes a partir de sua própria estrutura. A 

disciplina História no 2º segmento do ensino fundamental e ensino médio e proposta 

curricular de Estudos Sociais no 1º segmento do ensino fundamental foram vistas 

com mais atenção na análise da proposta curricular porque é uma disciplina citada 

na lei 10639/03 que, alterando o artigo 26 da LDB, insere, em caráter obrigatório, o 

estudo de historia e cultura da África e história dos africanos no Brasil nos currículos 

ao longo de todo ensino básico, de todas as escolas. Assim, conforme comentado 

anteriormente, a proposta curricular da referida disciplina no CP II em muitos pontos 
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toca em aspectos que remetem o olhar do leitor a uma perspectiva multicultural, com 

suas possibilidades e contradições.  

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: traz uma 

apresentação onde a autora mostra as motivações que a levaram a investigar este 

tema, sua questão central e objetivos. Em seguida ao discorrer sobre os referenciais 

teóricos e metodológicos abre-se um capítulo que onde são trazidas algumas 

referências teóricas que dão suporte à análise do conteúdo do texto que será 

analisado após uma breve explanação sobre estes procedimentos de investigação 

descritos abaixo e que serão aprofundados no capítulo um. 

 

CURRÍCULO: IDENTIFICANDO AS CONTRIBUIÇÕES DO CURRÍCULO 

O estudo revela a necessidade de discutir o papel da proposta curricular / 

currículo enquanto território de contradição, de relações desiguais de poder e lutas 

por representação (Canen e Moreira, (2001), (Silva, 2003). As práticas discursivas 

empreendidas no projeto e os efeitos produzidos nas relações presentes no 

cotidiano escolar, bem como os potenciais da proposta curricular enquanto espaço 

de dominação, conflito, contradição e resistência foram o  horizonte de análise do 

presente estudo.  

O currículo é também um dos espaços em que são delineadas as relações de 

poder e em que diferença e identidade são produzidas, fixadas e onde a 

desigualdade é gestada, mas também pode ser entendido como espaço formador de 

identidades críticas, anti-racistas.  

Os procedimentos adotados consistiram na análise do projeto político 

pedagógico do CP II, procurando-se identificar as contribuições do currículo para a 

construção de identidade negra afirmativa.  

A análise baseada no conceito de currículo oculto / implícito foi eleita, com 

o objetivo de permitir que fosse desvelando, desmascarando as mensagens 

implícitas, as dimensões contraditórias ou sistematicamente silenciadas da unidade 

em questão e teve como principais autores Silva. T (2003) e Moreira (  ) nas 

produções no campo da teoria crítica do currículo. 
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APORTES DO MULTICULTURALISMO.  

Incluir o Multiculturalismo definido como um movimento teórico, prático e político 

voltado à valorização da diversidade cultural e desafio a preconceitos (Canen, 1999, 

2001, 2003, 2004) foi central para que no referido projeto pudesse apontar para a 

identidade escolar. 

O multiculturalismo crítico foi a vertente escolhida para conduzir a análise, 

pois conforme nos informa McLaren (2000), a construção de uma proposta curricular 

mais afeita a crítica pode contemplar múltiplos olhares sobre a diversidade, sem 

perder de vista, suas contradições e conflitos, próprios na formação de identidades 

híbridas, uma vez que se pautam na articulação e na negociação das diferenças. O 

multiculturalismo também tem como categorias básicas, a identidade e a diferença, a 

partir das quais é possível identificar potenciais multiculturais no projeto escolar, 

verificando-se as possibilidades para propostas curriculares pautadas numa 

abordagem multicultural crítica e com isso oferecer subsídios para abordar a 

questão da construção da identidade negra desestabilizando o significado da 

branquidade, oferecendo, assim material para reflexão da complexa questão da 

mestiçagem, o que veremos mais adiante. Os aportes teóricos do multiculturalismo 

que serviram como fio condutor para a análise dos conteúdos que permitiram 

articular a ideia de currículo como prática discursiva no projeto político- pedagógico, 

apoiado nos trabalhos de CANEN (2001, 2002, 2003, 2004), McLAREN (2003). 

 

IDENTIDADE NEGRA 

Para os estudos sobre identidade negra que se constituem através das 

relações raciais na escola, MUNANGA (2004), OLIVEIRA (1999), CAVALLERO 

(2000) foram os autores preferenciais para esta categoria e também forneceram 

alguns subsídios Sobre identidade negra, branqueamento e mestiçagem, os autores 

Muniz Sodré (1999), Tomaz Skidmore (1976), Hall (2001). 

Assim, buscando investigar como a escola se comporta frente à construção 

da identidade negra afirmativa, o principal documento adotado para a coleta e 

análise dos dados foi o projeto político pedagógico desta escola.  

Será apresentado do texto alguma das narrativas – os paradigmas que 

constituem o discurso escolar do CP II, suas contradições, os conflitos e 

contribuições para a construção das identidades negras além de serem  
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apresentadas as categorias teóricas, bem como conceitos que impregnam o 

referencial teórico do estudo.   

O referencial teórico será construído a partir das categorias centrais. 

Evidentemente tais categorias teóricas não são absolutizadas, mas estarão em 

diálogo com categorias nativas, ou seja, que emergem nos discursos a partir da 

empiria. Nesse sentido as categorias do PPP do CP II travarão interlocução com as 

categorias teóricas explicitadas, conforme será percebido ao longo do estudo. 

Esclarecidos os procedimentos teóricos e metodológicos que embasarão esta 

dissertação, a narrativa prosseguirá no segundo capítulo desvelando o Projeto 

político pedagógico enquanto objeto desta análise e seu potencial para a construção 

da identidade negra de maneira afirmativa numa perspectiva multicultural. 

Neste mesmo projeto em que se caracterizará a instituição serão feitos recortes a 

partir de sua própria estrutura, marcadamente na proposta curricular de Estudos 

Sociais no 1º segmento do ensino fundamental e da disciplina História no 2º 

segmento do ensino fundamental e ensino médio, bem como conheceremos uma 

parte da comunidade discente do colégio através da apresentação do quadro étnico-

racial desta população feito em 2003 e discutiremos os prováveis mecanismos de 

seleção e exclusão que possam envolver práticas discriminatórias de caráter racista. 

No segundo capítulo será possível analisar a prática discursiva através do 

texto do documento que apresenta a proposta político-pedagógica do colégio – o 

PPP, na versão 2001, quando saiu sua edição que se tornou pública, sobre a qual 

foi desenvolvido este trabalho, o que está explicitado, o que pode estar implícito na 

proposta pedagógica, através do seu currículo implícito, de acordo com a opção 

teórica para análise do tema. Analisando as mensagens explícitas e implícitas que 

surgem da estrutura da escolarização, pode-se levantar que contribuições estas 

mensagens visíveis e invisíveis trazem para a construção das identidades dos 

alunos negras e negros de maneira afirmativa ou não. 

No terceiro capítulo serão apresentadas as possibilidades, a partir das lacunas no 

próprio texto do PPP, de propostas alternativas de intervenção relativas à formação 

continuada de professores em uma perspectiva de valorização do plural e da 

identidade negra. 

Na análise dados sobre o currículo “oficial” da escola foram salientados 

elementos do currículo oculto/implícito e aspectos filosóficos, metodológicos, 

conteúdos e conceitos contemplados no projeto que podem influenciar a construção 
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da identidade negra dentro de uma abordagem multicultural crítica mostrando 

também algumas ações em curso. 

Por fim, no quarto capítulo, serão tecidas as considerações finais, onde se 

pontuarão os limites e possibilidades da escola diante do desafio de construir uma 

proposta que contemple a diversidade e que se paute em perspectivas anti-racistas 

a partir do tratamento da questão racial, de tão complexa abordagem na escola e na 

sociedade. 

A perspectiva é de que a presente pesquisa contribua, mostrando à 

comunidade escolar possíveis conseqüências do dito e do não-dito, chamando 

atenção novamente para o currículo oculto/ implícito, tema ainda atual, 

principalmente quando se trabalha por competências em que se ressalta a 

importância daquela relativa à leitura do mundo, à intertextualidade, à análise de 

conteúdo e de discurso. 
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CAPÍTULO 2 

CURRÍCULO OCULTO, MULTICULTURALISMO, IDENTIDADE NEGRA 

 
O currículo é o lugar, espaço, território. O currículo 
é uma relação de poder. O currículo é trajetória, 
viagem, percurso. O currículo é autobiografia, a 
nossa vida, o curriculum vitae: no currículo forja-se 
a identidade. O currículo é o texto, discurso, 
documento. O currículo é documento de 
identidade. (Silva, 2003: 150) 

 
O projeto político pedagógico (PPP/CP II/ 2001) foi o documento central de 

análise deste estudo, considerando-o a proposta curricular oficial, mas também foi 

apresentado, de forma breve, outro objeto, que foi o quadro étnico-racial do corpo 

discente da unidade escolar São Cristóvão III, que contribui para assentar as 

observações do perfil étnico-racial no interior de uma das unidades marcando a 

presença de negros e negras no colégio, visualizando esta composição étnico-racial 

como um texto é possível considerar este breve censo como um componente deste 

currículo num formato mais amplo. 

De  acordo com SILVA, 2003: 12, “o currículo, (...) também produz sujeitos 

aos quais fala, os indivíduos que interpela. O currículo estabelece diferenças, 

constrói hierarquias, constrói identidades”, por este motivo o currículo é uma 

categoria central deste estudo, nas modalidades ofical e oculto/implícito, a partir de 

um olhar mais crítico e multicultural. 

O currículo é o texto, o discurso, o documento de identidade do colégio e o 

texto/discurso que forma as identidades dos sujeitos no interior da escola, portanto 

está no centro do processo de formação de identidades (SILVA, 2003: 27), como 

espaço de significação. Neste estudo de caso, na proposta curricular envolvida no 

PPP, observam-se processos de representação, de inclusão e exclusão de 

identidades, de relações de poder que constroem as identidades sociais em uma 

divisão social e definida por marcadores étnico-raciais que hierarquizam, numa 

escala de valores que determina inferiores e superiores através de características 

“raciais”. Esta hierarquização pode estar sendo produzida na escola no que tange a 

construção das identidades e pode implicar na aprendizagem subliminar, por 

exemplo, do racismo, do machismo, do sexismo, da banalização de atitudes 

violentas. A discriminação racial pode ser apreendida no caráter subliminar da 

proposta quando esta não toca na questão da identidade negra em seu texto, o que 
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leva a naturalizar o padrão “racial branco”, permitindo a produção do racismo 

institucional. No próprio texto temos a recomendação de que devemos considerar a 

aprendizagem de valores e atitudes, por “homologia de processos”, entendendo esta 

homologia por transmissão não explícita e bastante subjetiva, um “ruído” na 

comunicação dos conteúdos. 

“A criança e o jovem aprendem valores e atitudes 
muito mais, por homologia de processos (o 
processo de aprendizagem se pauta no processo 
vivido, no comportamento dos outros) do que pelo 
discurso escolar sobre valores essenciais. (tudo é 
discurso) (PPP, 2001: 67) 
 

Da forma como considero currículo para esse estudo, como discurso, produtor 

de identidades, entendo esta homologia de processos de que trata o PPP, tratando o 

currículo oculto como conjunto de discursos implícitos ou explícitos que contribuem 

para a construção das identidades.  

CURRÍCULO OCULTO / IMPLÍCITO 

 “Uma abordagem sócio-cultural da comunidade 
discente do Colégio Pedro II” para subsidiar ações 
pedagógicas e administrativas relacionadas com: 
(...) 
 - as reflexões sobre Currículo Formal e Currículo 
Oculto da instituição; 
 - o processo de avaliação;  as interações da 
escola com a sociedade.”   (PPP, 2001: 48) 

 
A estratégia de desenvolver o estudo tomando como referência o currículo 

implícito visa, concordando com SILVA (1999), desmascarar o currículo oculto e 

expressa uma “operação fundamental da análise sociológica, que consiste em 

descrever os processos sociais que moldam a nossa subjetividade como que por 

detrás de nossas costas, sem nosso conhecimento consciente”. (SILVA, 2003, 50 ) 

A idéia de currículo oculto costumava estar mais ligada a rituais e práticas 

corporais do que através de manifestações verbais (SILVA, 1999), relacionando-se a 

características estruturais da sala de aula “mais do que o seu conteúdo explícito, 

que ensinava certas coisas” com relação às autoridade, à organização espacial, à 

distribuição do tempo e aos padrões de recompensa. 

 

As mensagens que são ensinadas de forma 
implícita através do currículo oculto eram as 
atitudes, comportamentos, práticas sociais 
desejáveis e indesejáveis na medida em que 
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moldam as crianças e jovens para se adaptarem 
às injustas estruturas da sociedade capitalista. 
Assim, ensina a crianças e jovens de classes 
subordinadas como se conformar com as 
exigências do seu papel subalterno nas relações 
sociais de produção. (Silva, 2003) 

 

O currículo oculto, termo mais conhecido, foi trabalhado aqui também como 

currículo implícito compreendendo as mensagens implícitas, na medida em que se 

admite que estas mensagens estão no discurso, no texto oficial e implícito, no caso, 

na proposta curricular. Para articular a idéia de currículo oculto e currículo como 

texto/discurso que produz identidades, é adequado usar o conceito de currículo 

implícito apresentado por SILVA apud CORNBLETH (1998) que nos informa que, 

“este currículo implícito pode ser detectado nas entrelinhas através das mensagens 

subliminares ao texto, buscando compreender as razões destas lacunas e as 

intenções que podem ser subentendidas por trás do discurso”, identificando quem 

se beneficia com ele, a quem o mesmo interessa e, assim desvelá-lo, verificando 

em que medida tal currículo contribui para a construção da identidade negra 

afirmativa, através do que é dito de forma explícita e implícita. Como discurso, será 

analisado o que está escrito (currículo oficial), o que pode ser lido (currículo 

implícito), pois os dois textos explícito e implícito fazem parte do discurso escolar, 

do ambiente escolar, compondo a prática discursiva da escola de acordo como nos 

apresenta MOREIRA (2001) o currículo oculto é constituído por todos aqueles 

aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito 

contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes.   

Esta escolha deve-se ao fato de que esta abordagem permite encontrar os 

mecanismos sutis que “moldam nossa subjetividade”, nas entrelinhas através das 

lacunas, ambigüidades, ênfases, omissões e silenciamentos, no texto escrito, nos 

cenários e quadros funcionais dispostos nos diferentes setores da escola, buscando 

entender as razões destas lacunas e as intenções subentendidas por trás dos 

discursos surgidos no PPP.  

Portanto é importante investigar o currículo oculto e seus efeitos, no caso, 

sobre a construção da identidade negra, entendendo currículo oculto como 

expressão das crenças e dos valores transmitidos tacitamente pelas relações sociais 

e rotinas da escola e da sala de aula, o que significa dizer que o currículo oculto é 

um importante veículo da aprendizagem dos valores e atitudes, assim como 

argumentar que ele é constituído por “aspectos usualmente aceitos e às vezes tidos 
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como imperceptíveis que não são questionados pelos atores presentes na escola 

Moreira (1994) tais como: perfil da comunidade escolar do ponto de vista étnico-

racial, a distribuição etnico-racial dos quadros escolares nos diferentes segmentos, 

as relações raciais que se estabelecem entre estes sujeitos, o texto escrito, aos 

planos programáticos, como e quando se referem ao negro em seus conteúdos; 

como estes grupos étnicos são considerados nas festas folclóricas e de modo geral 

como a diversidade é tratada no contexto escolar.” 

Procuro, através da análise do conteúdo implícito ao currículo revelar as 

contradições e lacunas do texto, as identidades que a escola pretende formar. O 

quadro abaixo delineia premissas na compreensão da categoria currículo oculto a 

ser desenvolvida. 

 Currículo oculto / Implícito 

O que é É um discurso composto pelo que está escrito e pelo que não está escrito. 
São fundamentalmente atitudes, comportamentos e valores e orientações que 
permitem a crianças e jovens que se ajustem de forma mais conveniente às estruturas 
e às pautas de funcionamento, consideradas injustas e antidemocráticas e, portanto, 
indesejáveis, da sociedade capitalista. 
Espaço de construção de identidade. 
É um composto. 

O que se faz 
com ele 

Tornamo-nos conscientes de alguma coisa que até então estava oculta para nossa 
consciência. Parte de sua eficácia reside precisamente nessa sua natureza oculta. 
Devemos desarmá-lo, desmascará-lo. 
Influencia-se a construção de identidades institucional, coletiva e individual. 

O que se 
aprende 

Entre outras coisas o currículo oculto ensina em geral, o conformismo, a obediência e o 
individualismo. (...) Em geral as crianças (  ) aprendem as atitudes próprias ao seu 
papel de subordinação. 
Aprende-se, através do currículo oculto, atitudes e valores próprios de outras esferas 
sociais. 
As dimensões de raça também são apreendidas no currículo oculto ( ), bem como a 
identificação ou pertença do sujeito à determinada raça ou etnia. 
Crianças, jovens e adultos aprendem comportamentos sociais através do currículo 
oculto. 

Constituição Processos explícitos 
Processos implícitos 
Processos invisíveis 
Uma das fontes do currículo oculto são as relações sociais da escola. 
Divisões e categorizações explícitas ou implícitas próprias da experiência escolar. 

Observação Ninguém é responsável por tê-lo escondido 

Quadro 1: Síntese 
 

Existe um currículo oculto. Sem dúvida, as escolas, o discurso escolar, as 

práticas discursivas e pedagógicas que se desenvolvem nas escolas, influenciam as 

crianças e jovens, os alunos e as alunas de muitas outras formas do que apenas 

instruindo-lhes, no que concordam, de modo geral, Canen (2002, 2003) e SILVA 

(2003) 



30 

 

Temos que nos perguntar não só o que está oculto, como também quem 

ocultou e de quem. É este, precisamente, o tema que faz com que a noção de 

currículo oculto seja complexa. O fato de estar oculto pode assumir diferentes 

formas e niveis, contudo, tratando-se o currículo como texto/discurso e prática 

discursiva (SILVA, 2003) não se considera que alguém tenha ocultado algo de 

alguém, mas sim que as relações de poder e conteúdos ideológicos são 

determinantes da seleção e exclusão dos conteúdos discursivos apresentados, no 

caso, por uma proposta curricular favorecendo ou não alguns grupos é neste cenário 

que residem as disputas e se formam as hierarquias. Assim, temos mensagens 

explícitas trazidas no texto oficial, nos documentos, sendo que estes mesmos 

documentos, textos oficiais, nos permitem inferir sobre quem escreve, para quem 

escreve, o que escreve e o que opta por incluir ou excluir do seu texto. No caso, a 

identidade negra é um conteúdo que tem sido negligenciado do plano curricular. 

A idéia de currículo implícito permite considerar as ênfases, as omissões, 

lacunas e as mensagens implícitas subliminares ao texto, que estão aí, subscritas 

para serem desveladas e, a partir do seu desmascaramento, anunciar quem ganha e 

quem perde com as grandes enunciações curriculares, tendo o PPP como uma 

delas. Desvelar as mensagens implícitas a partir de um olhar multicultural crítico 

(CANEN, 2001, 2002, 2003) nos aponta para além da identificação das mensagens, 

as identidades culturais, étnicas e raciais que são silenciadas e/ou valorizadas, 

analisando os efeitos discursivos para poder usá-los em favor de uma proposta 

curricular mais crítica e plural.  

  

Voilà, agora eu vejo ... (Silva, 2003: 80) 
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MULTICULTURALISMO 

Um currículo multicultural crítico pode ajudar as 
educadoras a explorarem as maneiras pelas quais 
alunas e alunos são diferencialmente sujeitados a 
inscrições ideológicas e aos discursos de desejo 
multiplamente organizados, por meio de uma 
política de significações.( McLaren, 2000: 131) 
 

Considerando-o um importante instrumento de luta política, o 

multiculturalismo enquanto corrente teórica também surge como uma perspectiva 

para compreender o processo de formação e desenvolvimento da sociedade 

brasileira, cada vez mais marcada pela heterogeneidade, desde a formação da 

nação brasileira com a miscigenação de brancos, negros e índios, e busca também 

como movimento teórico e político respostas a desafios da pluralidade cultural nos 

campos do saber, no caso, da educação; a incorporação da pluralidade cultural nos 

campos do saber, incluindo não só a educação (CANEN,1999, 2000 e 2001, ASSIS 

& CANEN, 2004, MOREIRA, 1996) como também outras áreas que podem contribuir 

para o sucesso organizacional. 

O multiculturalismo tido como estratégia teórica permite que se desafiem os 

preconceitos que congelam as identidades, sendo potencialmente fértil para análise 

da construção da identidade negra de maneira afirmativa no interior e no exterior da 

escola, favorecendo aos diferentes grupos étnico-raciais, a visualização do colégio 

como um espaço de possibilidade de estudos, viabilidade de acesso e de 

permanência, em uma proposta democrática. Como corrente teórica e estratégia 

política, o multiculturalismo permite realizar a análise do conteúdo do discurso 

escolar explicitado em seu projeto político pedagógico (PPP), destacando a 

sociedade “integralmente racial” em que vivemos.  

De fato, no Brasil, a sociedade é marcadamente racial e nas relações sociais 

atitudes discriminatórias de cunho racista podem ser facilmente apreendidas e 

ocorrem em espaços onde  os cidadãos e cadadãs pobres são, em sua maioria, 

negros. As estatísticas atuais de diferentes institutos de pesquisa não permitem mais 

que acreditemos na farsa da democracia racial e nos fazem compreender que, para 

que o diálogo seja iniciado, é necessário admitir e assumir o quanto é recortada por 

um viés racial onde as características fenotípicas são destacadas com maior ênfase 

e estes marcadores identitários determinam quem vai  usufruir dos benefícios sociais 

e de sofrer desigualdade social e racial.  
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A opção pelo multiculturalismo como eixo teórico deste trabalho dá-se pelo 

fato de, sob sua influência, ser possível articular as noções referentes a currículo, 

identidade e diferença, buscando responder à questão sobre de que maneira o 

currículo afeta a construção das identidades e, em particular, da identidade negra, 

bem como, de que forma trata das diferenças que constituem as identidades. 

 
Não haverá “justiça curricular” para usar a 
expressão de Robert Connell, se o cânone 
curricular não for modificado para refletir as formas 
pelas quais a diferença é produzida por relações 
sociais de assimetria.. (Silva, 2003:90) 
 

A categoria do multiculturalismo crítico permite a discussão sobre as relações 

de poder e a ideologia subjacentes aos discursos curriculares que levam às 

diferenciações e aos parâmetros em que elas se dão.  

O multiculturalismo permite o choque das idéias, busca respostas plurais para 

incorporar a diversidade cultural e o desafio a preconceitos nos diversos campos da 

vida social incluindo a educação. No campo do currículo, desconfia dos discursos 

que se apresentam como meramente técnicos ou neutros, buscando perceber as 

vozes autorizadas e as silenciadas. Verifica em que medida discursos curriculares 

constroem imagens estereotipadas do negro, confrontando idéias diferentes, 

mantendo o diálogo entre elas e promovendo a abertura para outras vozes para 

além das pertencentes a grupos dominantes. Uma abordagem numa perspectiva 

multicultural crítica demanda inclusão e a democracia de fato. (Canen, 2002:178, 

179). 

Em termos curriculares, o multiculturalismo, nesta visão, pretende dialogar 

tanto com obras consideradas como de excelência da produção intelectual ocidental 

(cultura erudita), como com obras produzidas por representantes das chamadas 

“minorias”(cultura popular). Pretende contribuir para o debate sobre formas pelas 

quais nosso cotidiano educacional possa trabalhar por uma sociedade mais justa e 

democrática, buscando meios de fugir de radicalismos ou dogmatismos que 

congelam identidades e perpetuam discriminações. (ASSIS e CANEN, 2004). 

O multiculturalismo é um movimento legítimo de reinvindicação dos grupos 

culturais dominados no interior de países, para terem suas formas culturais 

reconhecidas e representadas na cultura nacional (SILVA, 2000). Com este 

propósito, pensar multiculturalmente sobre o espaço e os discursos escolares 

significa identificar os diferentes grupos que aí se encontram, sinalizando as 
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diferenças que os constituem e as demandas e conflitos potenciais que podem 

gerar, bem como os processos que se desenvolvem no convívio social desses 

grupos e as relações de poder que aí são estabelecidas.  Desta maneira, pode-se 

encontrar espaços de intervenção dos grupos/segmentos da comunidade escolar no 

interior do projeto curricular, para terem garantidos seus espaços de representação, 

bem como valorizadas suas identidades e contribuições no PPP. 

O multiculturalismo crítico traz, como questões centrais, a diferença e a 

identidade, o que torna possível, por exemplo, discutir o programa de história e de 

estudos sociais buscando entender sua abordagem sobre diversidade, diferença e 

cultura. Sob a perspectiva multicultural crítica (CANEN, 2000, 2001, 2002, 2003; 

McLAREN, 2000) podemos notar o quanto é essencializada a identidade negra no 

discurso escolar de forma explícita ou implícita, e naturalizada a identidade “branca”, 

o que nos aponta para a necessidade de construir uma política de consolidação de 

alianças, para que se sonhem juntos sobre uma solidariedade que vá além da 

postura condescendente de, por exemplo, limitar o anti-racismo a eventos isolados 

como semana da consciência negra, apresentação de capoeira, maracatu e outras 

manifestações culturais de matrizes africanas em festas do folclore ou no dia da 

abolição que, na realidade, servem para manter as formas de racismo 

institucionalizadas intactas. No Brasil, os negros conhecem o seu lugar e durante o 

ano, os brancos lhe reservam alguns dias no calendário, o restante é “dia de 

branco”. Ainda sobre a diferença, é necessário admitir as diferenças de opinião, os 

conflitos e as contradições, pois solidariedade vai além da tolerância, pois a 

tolerância não abala as hierarquias. Solidariedade não significa que todo mundo 

pensa da mesma maneira: ela começa quando as pessoas têm confiança em 

discordar sobre questões porque “dão importância à construção de uma pauta 

comum” McLAREN apud KOBENA MERCER, (1990, 68). 

O multiculturalismo crítico dá um passo importante ao assumir que todas as 

representações são resultado de lutas sociais sobre significantes e seus 

significados.  Este pressuposto é importante para travarmos a luta pela afirmação da 

identidade negra no espaço curricular. Trabalhando numa abordagem multicultural 

crítica não se pode omitir, negar ou silenciar os conflitos sociais e raciais, a disputa 

pelo poder de fala, trazendo para o campo das relações de poder, geração de 

conflito, contradição, produtora de desigualdades, legitimadora das diferenças, com 

poder de hierarquizar grupos sociais e ratificando as diferenças produzir mais 
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desigualdades. (SILVA, 2003). Conflitos estes que são percebidos quando desvela-

se o currículo implícito. Ficam, à mostra, os conflitos de interesses e as relações de 

poder que perpassam as relações sociais e escolares.  

O multiculturalismo crítico dá subsídios para abordar a questão da construção 

da identidade negra desestabilizando o significado da branquidade, oferecendo, 

assim material para reflexão da complexa questão da mestiçagem, o que veremos 

mais adiante. 

O multiculturalismo crítico foi a vertente escolhida para conduzir a análise, 

pois conforme nos informa McLAREN (2000), a construção de uma proposta 

curricular mais afeita a crítica pode contemplar múltiplos olhares sobre a diversidade, 

sem perder de vista, suas contradições e conflitos, próprios na formação de 

identidades híbridas, uma vez que se pautam na articulação e na negociação das 

diferenças. O multiculturalismo também tem como categorias básicas, a identidade e 

a diferença, a partir das quais é possível identificar potenciais multiculturais no 

projeto escolar, verificando-se as possibilidades para propostas curriculares 

pautadas numa abordagem multicultural crítica. 
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IDENTIDADE NEGRA 

Como os sujeitos negros são afetados pelo processo de construção identitária 

que silencia ou nega a identidade negra. 

O sujeito não existe. O sujeito é um efeito da 
linguagem. O sujeito é um efeito do discurso. O 
sujeito é um efeito do texto. O sujeito é um efeito 
da gramática. O sujeito é um efeito de uma ilusão. 
O sujeito é um efeito de uma subjetivação. O 
sujeito é o efeito de uma interpelação. O sujeito é 
o efeito de uma enunciação. O sujeito é efeito de 
processos de subjetivação. O sujeito é o efeito de 
um endereçamento. O sujeito é o efeito de um 
posicionamento. O sujeito é o efeito da história. O 
sujeito é o efeito da différance. O sujeito é uma 
derivada. O sujeito é um efeito. 
 Um manifesto pós-estruturalista para a educação. 
(Silva, 2000) 

 

Um dos efeitos do currículo como prática social, cultural e discursiva é a 

produção de identidades sociais. No presente estudo será tratado de modo particular 

a construção afirmativa da identidade negra. 

A identidade não é um produto final acabado, 
essencializado. Ela é um objeto de uma 
incessante construção, um produto social em 
constante transformação. Como uma produção, 
que nunca está completa, que está sempre em 
processo, e é sempre constituída no interior, e não 
fora, da representação. (Hall, 1995, apud Tadeu, 
2003: 25) 

 

A identidade dos sujeitos negros e negras é mais do que uma essência 

determinada por marcadores mestres, ela é uma relação e um posicionamento, ditas 

através de uma posição, um lugar na escala social que hierarquiza os sujeitos. 

Determina lugares numa escala social como um rancking. Assim, homens, mulheres, 

jovens, crianças que podem estar associados por marcas identitárias de negros e 

negras descendentes de africanos que foram escravizados ocupam lugar “inferior” 

na escala social brasileira, tomando como referência as teorias racistas que 

hierarquizavam os seres humanos por raças e pautaram a constituiçào do tecido 

social nacional. É sabido e tido como conhecimento socialmente reconhecido que 

raça só tem uma, a raça humana, e que não tem nenhum respaldo científico 

hierarquizar sujeitos baseados em determinantes que classificam sujeitos por raças, 

mas o racismo como discurso segregador e a discriminação por atributos raciais, 

determinado pela grande narrativa do racismo, ainda persiste. O racismo existe. 
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Para o fim do racismo temos que ir identificando, revelando, desmascarando para 

diminuir, desconstruir, desmontar a muralha sutil e silenciosa, mas muito dura que 

separa, de forma desigual, negros e brancos na sociedade brasileira. É uma muralha 

sutil, simbólica que reside no campo das representações, das significações, dos 

discursos e deve ser desconstruído neste campo simbólico.  

De acordo com SILVA (2003) o currículo será visto como prática de 

significação, como discurso que constrói, que projeta identidades e a será 

considerada como um processo de representação, uma prática discursiva, que é 

construída na relação com o contexto e desenvolvida através das práticas cotidianas 

no interior da escola , para compreender como a escola, através do discurso 

curricular, “realiza” a construção das identidades. Estas práticas cotidianas são 

consideradas as práticas discursivas explícitas e implícitas e comporão o quadro 

onde se inscreve o texto/discurso escolar, o que a escola nos diz, como a escola se 

apresenta e se define para a comunidade. Isso se dá através do seu currículo oficial, 

formal e de seu currículo oculto/implícito. 

Como a identidade negra se constituirá a partir de um discurso, o que faz este 

discurso que silencia o ser negro ou tornar-se negro na sociedade brasileira? No 

projeto curricular anuncia-se que na sua elaboração, o conjunto do texto o faz  “(...) 

visando a formação de identidades autônomas, referenciadas espacialmente (...), 

temporalmente (...), socioculturalmente (...) e discursivo-conceitualmente (...).” (PPP, 

2001: 239) 

A identidade de uma pessoa é construída no 
decorrer da vida a partir de experiências, nas 
relações sociais e no contato como outro. Os 
valores, as crenças, as imagens, os sons, os 
gestos, os espaços, os olhares, as atitudes e o 
conjunto de informações apresentadas na escola 
através de seu discurso curricular constituem 
fatores determinantes na construção da identidade 
ao vir a ser de cada pessoa. (Silva, 2003) 

 

A noção de identidade, como nos apresenta SILVA (2003), contempla a 

construção da identidade em várias dimensões. A identidade se forma por um 

conjunto de elementos biológicos, sociais, culturais e também por uma 

representação social do grupo ao qual ela pertence de modo que a identidade se 

constrói diante do confronto do individual como coletivo, além de nos aproximar da 

questão do pertencimento, se os indivíduos são iguais ou diferentes em relação ao 

grupo social do qual participam. Os sujeitos são identificados através de seu grupo 
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social, sua história, tradições, crenças e cultura. Na concepção de MARQUES 

(2004) a identidade dos sujeitos se formará através de relações que darão 

significado às suas expectativas, fazendo com que o indivíduo se identifique ou não 

como grupo ao qual pertence.  

A identidade, tomada neste estudo, é entendida como um processo de 

representação construída a partir de uma prática discursiva que apresenta 

ideologicamente um perfil de cidadão próprio para determinada sociedade que 

deseja. Ela é móvel, flexível, dinâmica, híbrida, modifica-se, e incorpora e agrega 

elementos biológicos, culturais, sociais que faz com que ela esteja em permanente 

construção e reconstrução. Assim, concebe-se um processo de construção de 

identidade numa perspectiva multicultural, plural, multirracial conforme afirmam 

CANEN (2003) e ASSIS e CANEN, (2004). Contudo esta flexibilidade não é 

concedida na visualização da identidade negra, que ainda permanece 

essencializada, congelada em marcadores fenotípicos, históricos e sociais, que 

imobilizam homens e mulheres negros e negras num lugar social onde o brasileiro 

não quer estar.  

O lugar social de homens e mulheres de cabelos crespos, nariz largo e pele 

negra continua associado ao lugar do/a africano/a que foi trazido ao Brasil para 

ocupar o lugar de escravo (a). Escravo, sujeito sem alma, sem cultura, de religião 

pagã, sub-humano, não-gente. Este estereótipo só vem sendo atualizado. Admite-se 

hoje a existência de uma cultura da matriz africana que foi incorporada a outras e 

hoje compõe a cultura nacional. A cultura de matriz africana é considerada cultura 

popular, não erudita. Esta categoria de cultura popular tem um valor inferior ao da 

cultura erudita, tanto que se afirma, em documentos oficiais, que a cultura erudita 

não se adquire em qualquer lugar, ao contrário da cultura popular. Podemos 

perceber que estes valores agregados atribuídos às culturas, hierarquizam estas 

culturas bem como aos seus portadores. Assim, a contribuição cultural de matriz 

africana, hoje identificada, precisou ser “branqueada” para compor o cenário 

nacional. “Da mesma forma que aconteceu com os descendentes de africanos que 

sofreram um imenso processo de branqueamento biológico e cultural para 

pertencerem ao que se passou a denominar “povo brasileiro” ”. As competências dos 

descendentes de africanos estão mais associadas aos talentos/competências natas 

do domínio motor, numa perspectiva assimilacionista, folclórica do que a uma 

competência cognitiva própria dos pensadores, brancos, justificada no contexto da 
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razão iluminista. O que justifica a associação do homem ou da mulher branco (a)  ao 

trabalho intelectual,da formulação de idéias, do pensamento, do raciocínio, da 

construção do conhecimento e a homens e mulheres negros e negras associam-se 

os afetos, a motricidade, o trabalho braçal e a força física, nada ligados à razão ou a 

produção de conhecimento ou de cultura dignos de serem socialmente referenciados 

ou valorizados? Essa desigualdade só se justifica ideologicamente por um discurso 

atravessado por questões raciais monocultural e hierarquizante. 

A identidade negra ainda está afeita a marcadores mestres dados por 

atributos do cabelo, formas corporais e cor da pele e a habilidades físicas: bom\boa 

sambista, bom jogador de futebol, bom\boa percursionista, bom\boa atleta (bom\boa 

corredor, jogador de basquete (esportes que demandam bastante força física assim 

como era exigido dos escravos). Os negros e negras, os africanos e africanas do 

período da escravidão eram considerados de maneira geral gente feliz, festeira, 

desregrada, ilógicos ou seja diferente, opostos aos dotados de raciocínio, aos 

adeptos à razão iluminista. Estes marcadores foram atualizados, mas ainda mantém 

os afrobrasileiros muito associados a eles, o que não seria ruim, se não fossem 

agregados a outros marcadores sociais que desqualificam, como por exemplo, a 

malandragem, a vadiagem, a contravenção e atualmente várias questões ligadas à 

marginalidade, que são de lado folclóricos e de outro extremamente indesejáveis na 

sociedade branca, tendo sido motivo de perseguição policial desde o início do século 

passado, predominando até os dias atuais. Estamos tratando de identidades 

naturalizadas, essencializadas, congeladas. Umas como modelo, outras como 

contra-exemplo, assim como nos informa SILVA (2003, 49):  

Ironicamente, entretanto, no regime de 
representação, a identidade dominante é a norma 
invisível que regula todas as identidades . Homem 
branco, heterossexual (...). Identidades que por 
funcionarem como norma, não aparecem como 
tais. É o outro que é o étnico (...). A identidade 
subordinada é sempre um problema: um desvio da 
normalidade. Ela é sempre, a identidade 
marcada.”  
 

Um modelo identitário adequado à construção da identidade negra afirmativa 

apropriado a uma construção curricular numa escola progressiva que busca 

construir o conhecimento de maneira democrática, valorizando todos os segmentos 

da comunidade, todas as contribuições culturais e todos os grupos étnico-raciais é o 

modelo que entenda a identidade negra na perspectiva multicultural crítica defendido 
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mais uma vez por CANEN (2002, 2003, 2004) e ASSIS e CANEN (2004), que 

aponta para uma identidade que possa vir a ser híbrida e não congelada a 

esteriótipos. O multiculturalismo considera a identidade coletiva, na hibridização de 

vários marcadores. Não a vê de forma essencializada, ao contrário, admite a 

identidade como uma construção híbrida de múltiplos marcadores. A partir do olhar 

do multiculturalismo crítico, uma das premissas sobre a constituição da identidade 

(negra) considera a identidade como uma construção contínua, sempre provisória e 

contingente, constituída e reconstituída nas relações sociais, superando, assim, uma 

visão essencialista, universalista, que tende a visualizar a identidade como uma 

essência biologicamente definida, independente dos significados construídos nas 

redes que lhe dão sustentação. (CANEN (2003, p.50), SILVA, (2000)). 

              Para CANEN (2003), outra análise que diz respeito à construção da 

identidade, trata-a como um processo que envolve marcadores plurais (raça, etnia, 

religião, gênero, histórias de vida, classes sociais, culturas e outros), que se 

hibridizam em contextos singulares de significação. Segundo a autora, a adoção de 

um marcador identitário em discussões ou políticas focalizadoras, não pode perder 

de vista que trata-se de uma estratégia sempre transitória, pela intenção de 

homogeneizar o que é fundamentalmente heterogêneo e plural. A terceira premissa 

analisada é a de que a sociedade é formada na pluralidade de identidades, nesse 

sentido, o estudo da identidade está vinculado ao estudo do indivíduo da sociedade, 

do discurso da escola, dos conteúdos curriculares considerados “oficiais”, “corretos”, 

mas que dão vozes a certas identidades e silenciam outras, instituem verdades e 

legitimam certos discursos em detrimento a outros CANEN (2003) e MARQUES, 

(2004:90). 

             O entendimento dessas questões, referentes à re-construção da identidade 

negra de maneira afirmativa, implica na conscientização dos sujeitos, agentes 

sociais, professores e alunos para compreenderem que os agentes sociais que 

habitam o interior da escola possuem histórias e experiências diferentes. Um aluno 

ou um professor não é igual ao outro (a). A compreensão, o respeito e o diálogo são 

as primeiras posturas que se deve ter como educador em qualquer situação. 

            Nesta perspectiva, é preciso educar para liberdade e para a autonomia, 

proporcionar aos sujeitos segurança na construção de suas identidades, visando à 

formação de cidadãos livres e emancipados. 
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O fato de tentarem fazer os negros acreditarem que não existe racismo no Brasil e 

que se trata apenas de uma questão social é uma prática que sempre afirma a 

inferioridade do negro. Era muito comum afirmar que o negro é preguiçoso, 

acomodado, possui mais habilidades físicas, e menos capacidade intelectual. Estas 

idéias contribuíram para afirmar a superioridade da “raça” branca sobre a “raça” 

negra. Isto evidencia que o desafio desta pesquisa é promover uma abordagem 

histórico-crítica, que retrate os entraves sutis enfrentados por negros e negras no 

espaço escolar, no texto do PPP, e as possibilidades de construir um outro projeto 

possível, desafiador de ideologias etnocêntricas e hegemônicas, demonstrando os 

avanços alcançados na conquista dos espaços, resultado dos embates travados no 

campo social, educacional e político. Tal perspectiva explicita a necessidade de se 

instaurarem ações políticas afirmativas que revertam os prejuízos causados pela 

discriminação e possibilitem uma maior mobilidade social de pessoas negras a partir 

do discurso escolar. 

Saliento que mestiços e pardos são considerados como “não brancos” e, 

assim sendo, estes são tratados como negros e nesse contexto, afrobrasileiros são 

sujeitos não-brancos que têm, como panorama para a construção de suas 

identidades, um cenário de desvalorização. As formas discursivas do grupo étnico-

racial hegemônico branco apresentam o “não branco” como um sujeito de uma sub-

categoria. Ser negro é ser desvalorizado e ser branco é natural, como nos informa 

Silva (2000), de modo que, numa sociedade em que a população no poder é 

composta por brancos, a identidade é vista como “desejável, como „única‟, de força 

tão grande que não é vista apenas como uma identidade possível, mas como “a 

identidade”.  

As práticas discursivas que pautam a questão das identidades apresentam, 

ainda, a dicotomia do bom e mau, do que tem valor, que é reconhecido, legitimado e 

desejado e da mesma forma o seu oposto. Então cabe a pergunta diante deste 

quadro quem quer ser negro? É sobre este cenário que se trava a discussão sobre o 

mulato/pardo e as 136 cores que dispersam os debates sobre a negritude no Brasil e 

que confundem a discussão sobre racismo na sociedade brasileira. Esta dúvida 

sobre a mestiçagem pode levar a dizer no caso de colégios como o CP II, que 

possuem poucos negros; que possuem negros, pardos e brancos e/ou que o colégio 

tem o mesmo número de brancos e afrobrasileiros de acordo com o mapa étnico 

racial produzido dentro da UESC III no ano 2003. 
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 Em nossa sociedade, o que é considerado natural e/ou normal é ser branco(a) 

e o que for diferente disso é tratado diferenciadamente, chegando a um tratamento 

desigual. O fato de termos tamanha diversificação na composição étnico-racial, de 

gênero e cultural nos dá condição de vivermos com tantas diferenças, contudo, o 

mais adequado para suscitar o debate em torno das diferenças e diversidades 

seriam práticas multiculturais, multirraciais para a construção de uma sociedade 

plural mais justa e igualitária. O que acontece, de fato, é que as diferenças acabam 

por produzir desigualdades sociais e raciais, como um dos efeitos da má distribuição 

dos bens e valores produzidos pela sociedade, que vive sob a égide do capitalismo, 

na sua versão mais perversa e voraz. O reflexo que isto tem na escola, é a 

elaboração de uma proposta curricular que silencia os excluídos, no caso, 

identificados como negros, causando efeitos que podem produzir danos à 

construção afirmativa da identidade negra. 

  Os documentos oficiais gerados a partir da LDB 9394/96 propiciaram uma 

série de debates em torno de grandes temas da atualidade que impactaram a 

educação. Entretanto, os aportes do multiculturalismo foram percebidos de uma 

forma tímida, sem aprofundamento sobre as questões que se referem às 

construções identitárias em pauta. O que sobressai a partir dos documentos oficiais, 

é a possibilidade de flexibilização e a perspectiva do incerto, causando desconforto e 

certa perplexidade dentro da comunidade escolar de modo geral, originando 

conflitos e gerando espaços de tensão. 

No caso do CP II, tal fato não era de se estranhar, uma vez que seu projeto 

se pauta, em grande parte, na manutenção da tradição. Desta forma a flexibilização 

e a incerteza geraram aí muito desconforto, produzindo tensões e conflitos que se 

refletem em instabilidade nos arranjos pedagógicos. O debate sobre estas questões 

“desestabilizantes” se deu sem aprofundamento teórico sistemático do coletivo, o 

que foi afetado pelas novas orientações e conflitos a eles relacionados. Estes 

conflitos gerados por diferenças entre grupos e concepções não é explicitado no 

PPP, mas são detectados nas contradições de seus discursos. Nota-se um tom de 

fala na apresentação do colégio e vários outros tons distoantes na proposta 

curricular – espaço de conhecimento. Os conflitos, a colcha de retalhos que é a 

imagem do PPP nos aponta a desconexão, a desintegração, por fim o choque de 

interesses.  
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Cada espaço fala por si, apesar do conjunto do texto preconizar a 

interdisciplinaridade como orientação metodológica. Estes fatos levam-nos a crer 

que a contribuição deste estudo se dá na medida em que ele aponta para alguns 

marcos teóricos que estão envolvidos no debate, como o multiculturalismo, 

indicando uma ancoragem teórica (CANEN & OLIVEIRA, 2002) que permitirá o 

aprofundamento da discussão sobre os elementos que compõem uma proposta 

curricular aliando teoria e prática de forma crítica, multicultural e articulada. Além 

disso alia-se a luta dos afrodescendentes pela conquista seus de direitos, como o de 

representação identitária nos discursos curriculares. De seu efetivo exercício e bem 

especificamente, mostra o imperativo de abrir espaço na proposta curricular para a 

construção da identidade negra de maneira afirmativa.  

 

Construir a identidade pessoal e social na 
dimensão histórica, a partir do reconhecimento do 
papel do indivíduo nos processos históricos, 
simultaneamente como sujeito e como produto dos 
mesmos. (PPP, 2001: 328) 
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SER NEGRO NO CP II 

Desafiando o cenário de hierarquia discursiva. 

A complexa construção da identidade negra. 

 
“Mestiço, essa palavra nomeia em geral um 
indivíduo de “segunda classe” (...) Por que então 
falar-se de mestiço como uma espécie 
diferenciada. Certamente para fins de uma 
hierarquização “racial” entre um paradigma 
hegemônico e as variações fenotípicas da 
humanidade. Para tal paradigma, há apenas os 
brancos e os outros. Os primeiros são 
semiotizados por uma vaga noção de pureza e 
não como raça (...): raça é sempre o outro.” 
(Sodré, 1999: 196) 

 
         Após a abolição dos escravos, o Brasil precisava ter uma população 

condizente a sua aspiração de entrar na corrida desenvolvimentista, e esta 

população de acordo com as teses sociais e científicas da época deveria ser branca. 

Neste período a população do Brasil era majoritariamente composta por negros 

africanos e afrobrasileiros. Segundo SKIDMORE (1976), o Brasil tinha uma 

população negra que mais o assemelhava a uma áfrica e isto contrariava os 

propósitos da elite local.  

            Diante deste quadro populacional, passa a ser traçada pelo quadro dirigente 

da nação, intensa política de branqueamento da população. Esta política de 

branqueamento passou pela falta de um projeto de inserção social da população de 

ex-escravos que viviam em péssimas condições de saúde, pela negação dos direitos 

ao trabalho digno e remunerado, à educação, a negação de oportunidades de 

progresso social, pelo genocídio de grande parte da população negra e pela injeção 

de sangue branco no país. Os imigrantes europeus foram “convidados” a exercer o 

papel de contribuir para o branqueamento e ao mesmo tempo fazer submergir na 

cultura brasileira através de um processo de assimilação (Marques, 2004: 83). Foi 

desenvolvida uma política de incentivo à imigração de europeus para a ocupação de 

novos postos de trabalho qualificado e remunerado e para que procedessem a 

mistura das raças produzindo um nativo mais claro, mais embranquecido de modo 

que em cem anos após a abolição não houvesse mais negros no Brasil. Este ideário 
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era apoiado por teorias científicas racistas7 do século XIX que fundamentavam e 

influenciavam a imigração européia para o Brasil.  

           Esta é uma das lógicas que apóia os discursos racistas, esta lógica 

permanece e atualiza-se, funciona como um parâmetro, como uma normativa que 

persiste, mesmo tendo caído por terra a teoria das raças, que hierarquiza os seres 

humanos segundo características fenotípicas. Do ponto de vista científico, portanto, 

a hierarquização das raças não é mais aceita, pois está provado por teorias mais 

recentes que a raça humana é uma só, ainda assim  o racismo persiste, ele não 

acabou. As pessoas ainda são apartadas e tratadas de forma muito desigual por 

causa de seus marcadores fenotípicos que os impossibilitam de “cruzar a fronteira 

da cor” e se identificarem como sujeitos, independente de seus marcadores 

fenotípicos. Por compreender a existência do preconceito, do racismo que geram a 

discriminação racial produzindo um quadro social de desigualdade de oportunidades 

é que o quadro étnico-racial discente da UESC III, unidade de ensino médio, merece 

ser considerado pois através deste texto – o quadro, evidenciamos a presença de 

negros e negras no colégio, porém o mesmo não ocorre no documento de 

identidade, o PPP onde a presença negra é invisibilizada. 

A elite “pensante” do Brasil foi muito coerente com 
a ideologia dominante e o racismo vigente ao 
encaminhar o debate em torno da identidade 
nacional cujo elemento mestiçagem ofereceria  
teoricamente o caminho. 
Se a identidade nacional procurada não foi 
alcançada, como demonstra a diversidade 
cromática, essa elite não deixa de recuperar essa 
unidade perdida recorrendo novamente à 

                                                
7
 Teorias científicas racistas defendidas por intelectuais de expressão nacional e internacional do 

século XIX. Joseph Arthur Gobineau - Conde Gobineau (1816 – 1882) foi um dos mais importantes 
teóricos do racismo. Segundo ele a mistura das raças (miscigenação) era inevitável e levaria a raça 
humana a graus maiores de degenerescência física e intelectual. Ele defendia a superioridade dos 
europeus brancos. http://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau, acessada em 3 de março de 2005 
Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906). Na visão de Nina Rodrigues, o negro era tido como marginal 
Nina Rodrigues defendeu idéias que hoje podem ser qualificadas como racistas, mas, à época, 
consideradas científicas e modernas. (...) No ano da abolição da escravatura, escreveu: "A igualdade 
é falsa, a igualdade só existe nas mãos dos juristas". Em 1894, publicou um ensaio no qual defendeu 
a tese de que deveriam existir códigos penais diferentes para raças diferentes. Em 1899 publicou 
"Mestiçagem, Degenerescência e Crime", procurando provar suas teses sobre a degenerescência e 
tendências ao crime dos negros e mestiços. Os demais títulos publicados também não deixam 
dúvidas sobre seus objetivos: "Antropologia patológica: os mestiços", "Degenerescência física e 
mental entre os mestiços nas terras quentes". Para ele o negro e os mestiços se constituíam na 
causa da inferioridade do Brasil. http://pt.wikipedia.org/wiki/Nina_Rodrigues, acessada em 3/3/2005 

   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau
http://pt.wikipedia.org/wiki/1894
http://pt.wikipedia.org/wiki/1899
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesti%C3%A7agem,_Degeneresc%C3%AAncia_e_Crime&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesti%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nina_Rodrigues
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mestiçagem e ao sincretismo cultural. (Munanga, 
2004: 117) 

 

          O Colégio Pedro II tem onze unidades, 10 unidades escolares e uma 

administrativa. Destas unidades, quatro tem o ensino básico completo e uma, a 

unidade escolar Centro, que atende alunos da quinta série em diante. As outras 

unidades tem todas as séries do ensino fundamental e ensino médio. Apenas o 

complexo de São Cristóvão tem três unidades, uma para cada segmento. 

A UESCIII foi escolhida por ser uma unidade exclusivamente de ensino médio, foi 

criada por ocasião de uma reforma educacional, alvo de análises e críticas, além 

disso, nesta reforma a questão da identidade também está em pauta quando busca-

se uma identidade própria para este segmento que é o ensino médio, bem como 

para seus agentes, seus espaços de ação próprios como corpo físico, espaço de 

idéias e de representações. No complexo de São Cristóvão existem três unidades 

escolares: UESC I que atende somente alunos das séries iniciais até a quarta série; 

a SC II que atende alunos da quinta a oitava série do ensino fundamental e a UE SC 

III, em tela, unidade de ensino médio. Este complexo reúne o maior número de 

alunos de todo colégio e está localizado em um bairro de fácil acesso, podemos 

acreditar que a maior diversidade reside neste campus, podendo conter a maior 

multiplicidade de todo o colégio. 

“O multiculturalismo crítico interroga a própria 
cultura da branquidade. (...) pois, ignorar a 
etnicidade branca é redobrar sua hegemonia por 
naturalizá-la.” (McLaren apud Wallace, 1991:7) 

 
           O resultado do quadro étnico-racial do corpo discente da UESC III (anexo) 

trouxe para este trabalho a necessidade de discutir sobre o que é e como é ser 

negro, para que seja possível responder a questão sobre como se processa a 

inclusão étnico-racial e a construção da identidade negra num espaço escolar que 

não tem esta preocupação. Analogamente às discussões que ocorrem pelo país que 

buscam responder quem é negro no Brasil e levam muitos a concluir que o Brasil é 

um país constituído por um povo mestiço com fortes marcas de eurodescendência e 

afrodescendência predominantemente, é importante pensar sobre onde estão os 

alunos negros e negras. O que nos leva à questionamentos é, porque a parte afro 

que nos remete inegavelmente à uma descendência de africanos negros que foram 

trazidos para o Brasil para serem escravizados, continua até os dias de hoje 

desvalorizada e a forma de se valorizar, quando se tem esses traços de 
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descendência possíveis de serem visualizados é negá-los ou tentar escondê-los. 

Assim esconde-se, nega-se, silencia-se a parte negra, pois “dependendo do grau de 

miscigenação, o mestiço brasileiro pode atravessar a linha ou fronteira de cor e se 

reclassificar ou ser classificado na categoria “branca”.” (Munanga, 2004:130), porque 

a população majoritariamente negra do pós-abolição viria a “denegrir” a imagem do 

povo e isto não era bom para uma pequena parcela da população que era formada 

pela elite, branca, que queria participar e usufruir dos bens produzidos pela 

humanidade, bem como esta elite colonizadora pretendia manter-se associada 

cultural e geneticamente à matriz, à metrópole européia. 

         O quadro que encontramos através da coleta de dados apresenta quase uma 

equivalência entre alunos brancos e negros no colégio, o que nos leva a crer que 

não há uma seleção racial nos processos de acesso ao colégio. Os segmentos 

étnico-raciais, negros e brancos, estão aproximadamente representados de maneira 

bem distribuída quantitativamente, considerando “os brancos e os outros” e 

considerando “os outros” como majoritariamente afrobrasileiros (negros e pardos), 

mestiços.  Contudo encontramos em realidade, uma partição que merece atenção 

no segmento “outros”. 

         De certa maneira reproduz-se o quadro étnico da sociedade brasileira e quem 

sabe o mesmo problema: a persistência do racismo. 

Cabe-nos entender que a constituição de uma população brasileira mestiça deu-se 

pautada no apagamento das características dos negros e exaltação das 

características dos brancos. Assim os pardos ou morenos, os mestiços, de maneira 

geral, como são tratados no Brasil, constituem um Brasil “quase-branco”, um Brasil 

moreno, mais perto da Europa quanto mais distante ele estiver da África. 

          Tratar da mestiçagem nos remete a perspectiva de uma construção identitária 

híbrida (negro e branco), visto este hibridismo, inicialmente, do ponto de vista 

biológico. Falar de hibridismo já nos permite buscá-lo também, do ponto de vista 

multicultural e então tratar da construção de uma identidade não pura, que não 

aceitará marcadores mestres, muito menos ser essencializada. 

           No ano de 2003, foi ministrada uma disciplina eletiva intitulada “Agentes 

sociais negros e ações afirmativas no CPII”, a disciplina tinha por objetivo apresentar 

e discutir as relações raciais na escola e as políticas públicas de ações afirmativas 

para a promoção da igualdade racial que vinham sendo implementadas nesta 

ocasião. Para avaliação do curso foi proposto que os alunos elaborassem um 
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quadro étnico-racial do corpo discente da unidade então elaboraram um censo 

étnico-racial com todos os alunos da unidade escolar. 

          Foi feito um censo étnico-racial do corpo discente da UESC III, no ano de 

2003, com alunos da disciplina eletiva. Os alunos das turmas da manhã estudavam 

a tarde e neste grupo tinha um bom número de alunos da segunda série da tarde, 

que tinham a tarefa de realizar o censo nas suas turmas. Se considerarmos o 

quadro discente da unidade, de modo geral, teremos abordado em média 83% dos 

alunos o que nos garante um quadro razoável.  O “censo” foi feito com 1120 alunos.        

Foram coletados dados de 34 turmas num universo de 43 turmas. Este quadro 

apresenta uma distribuição política e estética de como estão representados os 

afrobrasileiros em uma unidade escolar do CP II, a mais nova criada em 1999, 

criada por ocasião da reforma para atender somente alunos do ensino médio. Nesta 

ocasião, como já foi comentado, o colégio teria sido convocado a cumprir seu papel 

de centro de referência, desta forma importa-nos saber sob que cenário esta 

referência iria se projetar. Poderíamos dizer que seria um cenário de inclusão étnico-

racial.  

         Será que a comunidade escolar tem a dimensão desta inclusão? Será que a 

comunidade escolar, gestores e agentes sociais têm consciência da 

responsabilidade e impacto racial e social de uma inclusão desta natureza e desta 

ordem? Será que a comunidade de formadores de opinião têm consciência do 

potencial multicultural contido neste quadro? Será que esta comunidade é 

consciente deste fato e mesmo assim silencia ignorando a existência deste quadro 

ou realmente não se ocupou em desvelá-lo? 

         Uma vez detectada uma importante representação afrobrasileira no colégio e 

nada é dito ou feito com relação a esta presença, ratifica-se de forma implícita “a 

branquidade como norma invisível”, a branquidade naturalmente constitui-se como o 

texto oficial prevalecente do qual as normas sociais são feitas e refeitas. (McLAREN, 

2000: 135, 136). É o que acontece no CP II. 

Haverá algum resquício de preconceito, discriminação racial ou racismo no currículo 

deste colégio? Pensando currículo como tudo o que a escola informa e se dá a 

aprender através de seu texto/discurso escolar. O discurso escolar posto através de 

seu PPP em suas proposições pedagógicas reforçam a hierarquia de um 

determinado grupo de humanos sobre outro? 
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       Não é possível afirmar que negros e negras sejam discriminados no espaço 

escolar do CPII. Não há materialização explícita, palpável, concreta do racismo, mas 

é possível imaginar que exista racismo na medida em que, tendo efetivamente uma 

população de aproximadamente metade de alunos afrobrasileiros não haja na 

proposta curricular ou em outro espaço escolar alusão à questões raciais que afetam 

aos sujeitos  negros e negras. Por exemplo, sua contribuição positiva e afirmativa 

em termos culturais, econômicos, tecnológicos e organizacionais, na construção da 

história do povo brasileiro, além das contribuições no campo dos esportes ou 

naquelas mais referidas aos aspectos que demandam mais motores, sem 

desmerecer as competências envolvidas em atividades como as eminentemente 

culturais ou físicas, mas em se tratando de escola, espaço de conhecimento, não se 

destacam personalidades negras que contribuíram no segmento acadêmico e 

intelectual. Este silenciamento pode sugerir que negros e negras não emprestaram 

suas contribuições no campo intelectual ou na produção de saberes. 

         Pelo quadro de desigualdade racial é possível acreditar que negros e negras 

sejam bem poucos em espaços acadêmicos, mas também é possível crer que eles 

existiram e que existam. Negar sua presença é silenciar aspectos que certamente 

contribuiriam para construir outras representações de negros e negras no Brasil. 

         É recente e ínfima a presença de negros e negras na elite dirigente do país, o 

alto escalão do poder público e nas melhores posições na sociedade brasileira de 

modo geral. Isto não é por mero acaso. Os negros que ascenderam social e 

politicamente eram considerados meros imitadores de brancos, antes do advento 

das políticas de ações afirmativas para a população afrobrasileira. Os poucos negros 

que aparecem nos meios de comunicação de massa, em grande parte, vem 

reforçando o estereótipo de cidadão de segunda classe, representando papéis 

subalternos. O fato de negros e negras não ocuparem espaços de prestígio social 

confirma-se, sobretudo, nas universidades públicas, com a ausência de 

afrobrasileiros nos cursos das carreiras ditas “nobres”. O que pode ser considerado 

discriminação racial? ou quando uma prática pedagógica pode ser considerada 

como uma ação que tem um potencial racista, que contenha um conteúdo em que 

se possa apreender uma aprendizagem que favoreça a discriminação racial? Tal 

prática pode ser entendida como uma prática de discriminação racial em espaços 

formais de educação. 
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Ser negro é um fato do qual alguns indivíduos não 
podem fugir. Está em sua história, nos traços 
característicos da pele, da fisionomia, isto porque 
a formação de sua identidade é construída a partir 
de um corpo negro num corpo branco. Daí a 
confusão na discussão da mestiçagem. 
Como é possível reconhecer-se negro e aceitar-se 
negro, numa sociedade onde negro é 
representado por características negativas? Isto 
resulta num sentimento de inferiorização do negro 
e, conseqüentemente, na dificuldade de 
estabelecer uma identidade enquanto negro ou 
refugiar-se em uma identidade simbólica que não 
lhe pertence. (Marques, 2004:54). 

 
         Colocados frente a frente o quadro étnico racial do corpo discente da UESC III 

e o PPP, verificamos que diante de uma presença significativa de afrobrasileiros, o 

discurso escolar posto no projeto ignora este fato, não explicitando a necessidade de 

discutir a presença de afrobrasileiros no currículo. Contudo os dois discursos trazem 

a questão da diferença, identidade e cultura o que nos leva a outras questões que 

devem nos “ocupar” enquanto educadores, que valorizam e acreditam numa 

abordagem multicultural crítica para os currículos, de modo a ter mais criticidade nas 

análises dos contextos sociais. 

         Os efeitos decorrentes da discriminação racial interferem de maneira negativa 

na construção da identidade pessoal. Na escola isso se reflete numa proposta 

curricular que silencia os excluídos, no caso, os identificados como negros e negras, 

causando efeitos danosos à construção da identidade negra. 
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CAPÍTULO 3 

O COLÉGIO PEDRO II E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

CP II E O PPP 

O Projeto Político Pedagógico, tratado por PPP, é o projeto curricular da 

escola, podendo ser entendido como o texto que traduz a identidade e as 

perspectivas do Colégio. Tomado como o discurso, a prática discursiva que fala da 

escola, pela escola através da fala dos seus agentes, dos documentos normativos 

emitidos, que regulam os procedimentos escolares e pelos cenários físicos e 

geográficos onde se desenvolve o cotidiano escolar, o que também pode vir a ser 

entendido como currículo de acordo com SILVA, 2004. É objeto deste estudo, no 

qual buscou-se identificar marcadores identitários aí privilegiados, revelar as 

ênfases, omissões e desdobramentos que contribuem (ou não) na construção da 

identidade negra, de maneira afirmativa.  

O PPP - Projeto Político Pedagógico é a carta de intenções político-

pedagógicas do Colégio Pedro II. É um projeto que apresenta a  cultura  curricular 

desta escola, num documento que foi iniciado no ano de 1998, acompanhando a 

orientação da LDB 9394/96 em seus artigos 12 e 13, e se apresenta estruturado da 

seguinte maneira: traz índice de ilustrações, apresentação, introdução e sete (7) 

capítulos. Cada capítulo versa sobre um tema que define alguns espaços. Os 

espaços são denominados por um título que é qualificado por um subtítulo estando 

assim relacionados: 1. Histórico – escola: espaço de memória; 2. Caracterização – 

escola: espaço de diferenças; 3. Análise da realidade – escola: espaço de 

contradições; 4. Fundamentos do Projeto – escola: espaço de cidadania; 5. Proposta 

curricular – escola: espaço de conhecimento; 6. Estrutura Curricular – escola: 

espaço de organização e 7. Avaliação – escola: espaço de inclusão. 

Alguns conceitos expressos no PPP são trazidos das normativas oficiais no 

contexto da reforma educacional tais como: perspectiva interdisciplinar e 

contextualização, competências e o fato do projeto na sua proposição curricular se 

basear em grande parte nos PCNs8, principalmente no que toca aos temas 

                                                
8
 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais  
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transversais, que nos permite admitir a possibilidade de uma certa influência 

multicultural, própria dos parâmetros, para a proposta curricular que pudesse 

contribuir para a construção afirmativa da identidade negra e favorecesse a 

implementação da Lei 10639/ 03.  

    Inicialmente pode-se observar, como os temas apresentados no PPP estão 

organizados para exposição do projeto. Os espaços qualificados da forma 

apresentada caracterizaram a identidade institucional nos atributos que qualificam 

estes espaços nos quais se detiveram as análises. Assim, considerei os espaços e 

deles destaquei algumas categorias que sobressaíram ao texto. Foi possível notar 

que os atributos de alguns espaços puderam me remeter às questões de identidade 

e diversidade, que são a diferença, contradições, cidadania e inclusão. Estes 

subtítulos dados por atributos apontam para possibilidades de se trabalhar a 

proposta curricular numa perspectiva multicultural crítica. No projeto pode ser 

observada a presença de novos referenciais teóricos que vêm afetar as culturas, em 

especial a cultura escolar e, certamente, afetam o campo do currículo. 

         Procurou-se, no documento, o que foi descartado nas escolhas, nestas opções 

através das próprias contradições e oposições trazidas no texto e, também, na 

bibliografia encontrada no documento, buscando referências que indicassem um 

diálogo com autores que discutem algo em torno do currículo, pois trata-se da 

elaboração de uma proposta curricular, e outros que se aproximassem, de alguma 

maneira, de uma abordagem próxima ao multiculturalismo numa perspectiva crítica, 

ou outras obras que contribuíssem na reflexão sobre a articulação entre currículo e 

as categorias de identidade, currículo e diferença. 

        O texto do PPP anuncia ou enuncia que “qualquer proposta educacional ou 

pedagógica enquanto uma ação deliberada de indivíduos considerada em suas 

relações com seus semelhantes, têm uma dimensão política, já que envolve 

relações de poder, sempre que possível, parcerias ou acordos.” (PPP, 2001: 66). 

Assim sendo, considero que a escrita do projeto e suas mensagens tendo um 

caráter intencional, faz do PPP, ele próprio, uma ação intencional que expressa “a 

identidade, as possibilidades e os limites da comunidade escolar”. No entanto, como 

veremos ao longo deste capítulo, esta identidade está intencionalmente 

particularizada a partir de quem fala e de que sujeitos ele fala ou cala.  
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3.1 ESPAÇO DE MEMÓRIA.  

A memória como parte constituinte da identidade institucional. 

 
Ao longo do tempo, contudo, o Colégio Pedro II 
sempre  ocupou lugar de destaque no cenário 
educacional brasileiro. .(PPP, 2001:29) 

 
GRANDES MARCADORES IDENTITÁRIOS / MARCAS DE EXCELÊNCIA 

constituintes da  identidade CP II 

 

         O PPP inicia apresentando o colégio em termos de suas marcas de 

excelência, como se percebe a seguir:  

“Inaugurado com a presença do Imperador, das 
Princesas, suas irmãs, de todo o Ministério, do 
Regente e de outros dignitários do Império, o 
Colégio foi organizado segundo os padrões 
educacionais europeus, espelhando-se na 
estrutura do Collège Henri IV, de Paris. (PPP, 
2001:  29) 

 

        Continua se inscrevendo no 3º milênio, trazendo à memória sua identidade de 

colégio padrão, que só foi abalada em tempos de crise institucional. Esta 

identidade, sua marca de colégio padrão do Brasil, deve-se ao fato de que o Colégio 

Pedro II sempre ocupou lugar de destaque no cenário educacional brasileiro9. 

         Em seguida, como traços de sua marca identitária, são apresentados os 

nobres membros da comunidade escolar, ex-alunos e professores de um tempo 

passado. É importante registrar que o colégio era freqüentado somente por meninos 

(alunos) e, até 1968, funcionava o internato em São Cristóvão só para meninos 

sendo que, na sede (centro), funcionava em regime misto: em um turno, meninos e 

no outro turno, meninas.  

        Predominavam homens em seus quadros e os alunos e professores citados em 

sua maioria são deste período. Assim surpreende-nos pouco o fato de serem 

somente homens entre os alunos. Surpreende-nos mais o fato de serem todos 

                                                
9 Tinha a prerrogativa, mesmo como estabelecimento de ensino secundário, de outorgar a seus 

formandos o “grau de bacharel em Letras” e depois o título de “bacharel em Ciências e Letras”, 
deferência que permitia o ingresso direto de seus alunos em cursos superiores.  
Daquele período até a década de 50, os estabelecimentos de ensino particular poderiam solicitar ao 
Ministério a formação de uma banca para validação dos exames, desde que provassem que seus 
programas de ensino eram iguais aos do Colégio Pedro II, razão pela qual designavam-no “Colégio 
Padrão do Brasil”. (PPP, 2001: 29) 
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brancos! Não encontramos, no texto, citação de mulheres em seu corpo docente. 

Assim o colégio formava a elite branca e masculina que dirigiria o país.  

        O colégio nasce também, com marcas de exclusão, excluindo explicitamente a 

população afrobrasileira, como podemos constatar  na íntegra da provisão de 

criação do Seminário dos Órfãos de São Pedro, que futuramente veio a ser colégio 

Pedro II, que teve antes outros nomes. Em nenhum momento o texto do PPP mostra 

uma intenção explícita de incluir todos os meninos e meninas sem distinção de cor, 

raça, sexo, idade ou condição física. Isto em parte até ocorre, pois está previsto em 

documentos e legislações oficiais, mas não por ser uma intenção explícita traduzida 

em seu documento de identidade. Assim como se diz que a escola se pretende 

progressista e democrática, também deveria explicitar que ela inclui sem 

discriminação de gênero ou raça, o que ocorre, 

 
A experiência que temos de que nesta cidade e 
seus contornos se perdem muitos moços, que 
ficando orphams de pai em tenra idade, não tem 
quem os instrua nos bons costumes, e nas artes, 
em que podem aproveitar-se e viver christã e 
religiosamente, n‟aquelles empregos eclesiastas 
ou seculares, para que tiverem gênio e préstimo, 
nos tem movido a procurar remédio para este 
damno, (...) por meio da instrução de um collegio, 
em que sejam recebidos e criados meninos 
orfhams de paes pobres e desamparados de 
criação, os quaes no dito collegio sejam instruídos 
na doutrina christã, ler, escrever e na língua latina, 
musica e instrumento, como também nas funções 
eclesiastas, de que podem ser capazes (...). E em 
tudo se conformarão com o que se observa no 
collegio dos meninos orfhams da cidade do Porto, 
(...) com cuja licença serão recebidos os meninos 
de pouca idade, e christãos velhos e que sejam 
brancos de geração e de nem‟uma sorte mulatos; 
porque como hão de se criar para o estado 
eclesiástico, tendo para isso préstimo e vocação, 
devem ser de idade que possam ser instruídos 
nos rudimentos da vida eclesiástica, e junctamente 
de sangue, porque d‟ella não sejam excluídos. 
(Galvão apud Guadalupe, 1739 apud – Annuario 
numero 1 do colégio Pedro II – 1911) 

 
          Falar sobre o CP II é falar do fundo do tempo da educação no Brasil então 

cabe comentar a exclusão dos escravos e como isto era percebido pelo Imperador: “ 

Tal como foi concebida, a reforma de ensino de 1837, na província do Rio de 

Janeiro, baseia-se na noção de contágio. (...) os escravos e africanos livres não 

poderiam freqüentar escolas, assim como também os portadores de doenças 



54 

 

contagiosas. (...) Uma tentativa de evitar essa influência pode ser percebida na 

atitude do Imperador para com a educação de suas filhas. D. Pedro II compartilhava 

do pensamento que via os negros como corruptores do povo brasileiro e procurou 

minimizar sua influência na educação das futuras princesas do Império. Para evitar 

essa influência, ele cria um regulamento em que consta, entre outras, a seguinte 

recomendação: “... não consentirão que meninas conversem com pretos, ou pretas, 

nem brinquem com molequinhos e cuidarão muito especialmente para que as 

meninas não os vejam nus.” (Macedo apud: Mauad, 1999, p. 164)10.                   

           Esta recomendação supõe que sujeitos da “raça negra” devam ser evitados, 

dadas suas influências maléficas. Ora, se este era o pensamento do imperador, o 

dono do CP II, podemos imaginar sob que condições nasce um colégio racista. 

Assim como seu passado é associado a atitudes discriminatórias de cunho racista, o 

PPP poderia, em algum momento, retificar esta posição, de modo a se mostrar 

radicalmente contra estes princípios que orientaram sua criação. Caberia, neste 

projeto que nos apresenta uma escola progressista e democrática, retratar-se, 

anunciando explicitamente o seu desejo de inclusão e permanência, colocando no 

texto do projeto atual, o desejo, a intenção de receber “gentes” sem admitir  

discriminação étnico-racial. Isto não é feito de forma explícita de modo que podemos 

temer um potencial conservador de caráter racista, pois o texto fala em “manter”, fala 

em tradição e marcas identitárias como a seguir:  

 
Essa é indiscutivelmente, a marca de identidade 
que permanece através do tempo, não 
constituindo, portanto, tão somente uma 
característica de determinada  faixa de tempo na 
história. (PPP, 2001: 30) 

 
        Apesar do texto ressaltar que a produção de ex-alunos de destaque não se 

constitui numa característica de determinada faixa de tempo na história do colégio, o 

imperativo da tradição se mostra no fato de serem destacados apenas homens 

brancos ao longo do tempo.  

                                                

10
  Citação do artigo de Macedo. Marcus Vinícius. A educação das crianças escrava nos quadros da 

escravidão do escritor Joaquim Manoel Macedo. Ver. Educ. Real., PoA, v. 36, n.1, p. 231 – 251, 
jan/abr. http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/9483/19844; MAUAD, Ana Maria. A 
vida das Crianças de Elite durante o Império. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). Histórias das Crianças no 
Brasil. São Paulo: Contexto, 1999. P. 137-176. 

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/9483/19844
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         Daria um tom de atualidade e seria coerente com a proposta de valorizar a 

diversidade citar entre seus nobres ex-alunos, ex-alunas, como por exemplo: Leci 

Brandão (cantora e compositora); Marília Barbosa (ex-diretora do Museu da Imagem 

e do Som); Fátima Bernardes (jornalista, apresentadora do Jornal Nacional) e outras 

mulheres negras e brancas que fazem parte desta confraria de ilustres ex-alunos e 

alunas, além de outros tantos tais como o professor Agenor Miranda, que foi 

professor desta casa, o maior babalorixá do Brasil, o atual Diretor Geral na 

qualidade de ex-aluno e docente do quadro, a ex-aluna, docente do quadro, ex-

diretora da Unidade Centro e atual secretária de ensino, a atual diretora da unidade 

Humaitá 1, ex-aluna, docente do quadro, mulher negra – a primeira mulher negra a 

dirigir uma unidade escolar do CP II;  a ex-chefe de departamento de 1ª a 4ª  série 

(1994/97) – a primeira mulher negra a chefiar um departamento de ensino, também 

ex-aluna e docente do quadro. 

         O fato de as mulheres não serem citadas mostra que esta memória não se 

preocupa em atualizar-se e assim esta identidade constituída através desta memória 

fica congelada num tempo no qual o colégio não contemplava ou não valorizava a 

diversidade em seu interior e a sua elite era identificada por dois marcadores 

mestres: homens e brancos. (PPP, 2001: 30), como se fosse inexistente a presença 

de negros e negras em seus quadros de docentes e de discentes. Isto parece 

evidenciar uma falta de sensibilidade multicultural, ao contrário do que preconizam 

Moreira (1999), Canen (2002) Silva (2003). Em sua trajetória, o CP II destaca-se 

como formador de cidadãos brasileiros que honram o nome da instituição. (PPP, 

2001:30) 

 Para honrar esta grande casa, o pré-requisito deveria ser o de “ser branco”, como 

nos mostra o texto que cita, entre os que souberam honrar o colégio, somente 

homens brancos. Não há a preocupação em mostrar, no meio destes ilustres 

destaques, as diversas possibilidades entre homens e mulheres, brancos e negros. 

Posso afirmar, no entanto, que estes existem e não são poucos.  

            Assim, historicamente colégio constrói sua excelência sob as marcas racistas 

da exclusão. Caberia no PPP refutar este discurso que até hoje é silenciado, 

omitido, intocado, podendo estar latente no ideário de sua comunidade. 

 
Por mais de um século, o Colégio dedicou-se à 
formação de quadros de elites dirigentes do país, 
o que, naquele momento histórico, constituía-se 



56 

 

num projeto político-pedagógico essencial à nação 
em processo organizacional. (PPP, 2001: 66) 

 
              Em qualquer perspectiva educacional, a formação de quadros para a elite 

dirigente do país é sempre um indicador de alta qualidade de ensino que deve ser 

meta de toda a instituição educacional, porém, esta perspectiva aparece numa 

abordagem multicultural crítica, apenas em alguns momentos, como na sentença a 

seguir: “pautada em princípios éticos, de valorização da dignidade e dos direitos 

humanos, bem como de respeito às diferenças individuais, socioculturais, capaz de 

mobilizar-se por aspirações justas visando ao bem comum” (PPP, 2001: 65). Deve-

se considerar que estes quadros contemplam uma vasta multiplicidade étnico-racial 

que retrate a composição da população brasileira. 

 
3.1.1 IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

            É importante observar que a identidade institucional é objeto do 

multiculturalismo, pois, configura a cultura que perpassa a instituição e que se reflete 

no cotidiano educacional da mesma. A presença, ainda que escassa, dessa 

perspectiva multicultural no PPP configura, entretanto, possível espaço de 

transformação, sobre o qual construir caminhos alternativos para a construção 

positiva de identidade negra a ser comentada. Junto às características que 

compõem a memória histórica da instituição está a identidade institucional foi uma 

categoria que emergiu do texto e foi abordada junto ao espaço de caracterização do 

colégio. 

Nos diversos pronunciamentos sobre a instituição, 
a tradição secular costuma ser ressaltada como 
seu maior patrimônio: sua história; memória e 
significado social. (PPP, 2001: 66) 
 

Para referir-me à categoria identidade procurei achar marcas que caracterizem 

o colégio no texto oficial. Na descrição do colégio como espaço de memória, 

salienta-se, entre os grandes marcadores identitários, os que traduzem as marcas 

da excelência através da presença do Imperador, da semelhança aos padrões 

educacionais europeus, mais especificamente os franceses. A identidade de colégio 

padrão do Brasil é reconhecida em nível nacional e o verbo “manter” aparece como 

preponderante. 
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Duas são as marcas que retratam o colégio no período em que foi elaborado o 

PPP: a marca de padrão de qualidade, formador da elite intelectual predomina, 

aliada a forte determinação do governo da época (1996/2002). 

Alguns trechos deste capítulo merecem destaque na discussão sobre 

identidade institucional e proposta curricular numa perspectiva multicultural trazida 

no bojo da pós-modernidade.  

O colégio atravessou sua trajetória, tomando como base sua marca identitária 

de “colégio padrão do Brasil”, centro de formação da elite brasileira. O PPP em seu 

texto diz: “. . . sem abrir mão de antigos ideais . . .” (p.382), com esta marca o 

colégio caminhou, caminha e aponta em seu projeto a intenção de não abandonar 

seus antigos valores e convicções como constituintes estruturantes da sua 

identidade institucional e sobre esta marca se desenvolverá sua cultura escolar. 

Quais são estes antigos ideais, o que será necessário para mantê-los, existirão 

espaços de interlocução para a construção de um projeto para uma “escola 

progressista”, como o próprio projeto prevê? Encontramos resposta a essa questão 

no próprio texto: O caminho está aberto para práticas pedagógicas mais 

democráticas e realistas. (PPP, 2001: 382) 

        A marca preponderante é a da tradição, a partir do pensamento iluminista, 

humanista e da modernidade, que esta identidade tradicional moderna assumida e 

atualizada neste documento, como se percebe, a seguir: 

 
O Projeto Político-Pedagógico do Colégio Pedro II 
não ignora o perfil no qual a escola se reconhece. 
Inscrevendo-se na sociedade brasileira como uma 
escola tradicional, de viés humanista, goza de 
grande prestígio diante da comunidade, em 
grande medida devido a essa imagem. Nos 
diversos pronunciamentos sobre a Instituição, a 
tradição secular costuma ser ressaltada como seu 
maior patrimônio: sua história, memória e 
significado social. (PPP, 2001: 66 ) 

   

              Em qualquer perspectiva educacional, a formação de quadros para a elite 

dirigente do país é sempre um indicador de alta qualidade de ensino que deve ser 

meta de toda instituição educacional, porém, numa perspectiva multicultural, 

pautada em princípios éticos essa proposta será valiosa se na composição destes 

quadros houver diversidade de gênero e étnico-racial, o que não fica explicitado no 

documento, conforme o trecho a seguir: “Por mais de um século, o Colégio dedicou-
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se à formação de quadros para as elites dirigentes do país, o que, naquele momento 

histórico, constituía-se num projeto político-pedagógico essencial à nação em 

processo organizacional”. (PPP, 2001: 66). 

           Nas duas últimas décadas, o Colégio Pedro II tem confirmado seu perfil de 

instituição de ensino de qualidade. E, na busca por mantê-lo, por paradoxal que 

seja, tem se modificado bastante, refletindo as vertiginosas transformações deste fim 

de século – e de milênio. 

O Colégio não pode abrir mão de unir a 
competência educacional à constituição de um 
espaço democrático e rico em experiências que 
possibilitem ao aluno construir sua “identidade 
pessoal, suas relações sociais e apropriar-se do 
saber historicamente construído.” (PPP, 2001: 67) 

 

           O colégio movimenta-se em busca de transformações eficientes, marcas 

evolutivas na história desta instituição de ensino federal. Em alguns dos trechos do 

PPP que abordam a identidade institucional, percebe-se de forma implícita a tensão 

entre tradição e democratização. Tradição é tradição, ainda que no texto haja uma 

tentativa de expressar tradição dissociada de conservadorismo. 

           O texto ainda apresenta seu quadro docente como uma das razões pela qual 

se garante a excelência e a qualidade do ensino, o que é bem verdade, no nosso 

entender. Contudo, verifica-se que todos os intelectuais citados são brancos, 

enquanto sabemos que o colégio teve e tem professores, alunos e alunas e 

servidores e servidoras técnico administrativos e pedagógicos negros e negras que 

também tiveram ou têm uma produção de destaque em diversos campos de atuação 

e estes não são citados, como se não existissem, como se no CP II não passassem 

pelos seus bancos, pelos seus quadros funcionais, negros e negras e, no caso de 

terem passado, os que passaram não se destacaram.  

 

3.2  ESPAÇO DE DIFERENÇAS e de CONTRADIÇÕES 

          O PPP mostra características peculiares que denotam um ensino ministrado 

de forma diferenciada, de modo a garantir-lhe a qualidade. As diferenças se detêm 

mais na caracterização dos aspectos geográficos e formas de acesso, mostrando-

nos o que importa aos autores do texto no que se refere à diferença, que são 

apresentadas nos aspectos referentes à localização espacial de cada unidade e não 

às problematizações referentes às construções das diferenças, em uma visão 

multicultural  (Canen (2001, 2002, 2003, 2004), Moreira (1999, 2001)) 
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São usadas as seguintes características para apresentar, as unidades 

escolares, em termos de suas diferenças: diferença espacial de cada unidade 

escolar em diferentes bairros; horários de funcionamento, unidades de dois turnos e 

unidades de três turnos; atendimento por segmento de ensino; currículo enriquecido, 

atividades extra-classe; formas de acesso, ensino profissionalizante; organização 

administrativa -técnico- pedagógica; as parcerias.  Poderiam ter sido selecionadas 

outras características, que também serviriam para mostrar o diferencial de qualidade 

do colégio, bem como sua marca identitária. Sua própria história é uma marca 

diferencial que lhe confere uma identidade singular e dentro deste espírito, as 

unidades foram elencadas por ordem de surgimento. Na caracterização dos espaços 

geográficos onde se localizam as unidades escolares, podemos identificar como o 

PPP as hierarquiza, através dos seguintes marcadores: localização que dá acesso a 

importantes centros de cultura e favorecimento a participação do alunado em 

mobilizações políticas (Centro); bairro residencial que liga o Centro do Rio aos 

subúrbios da Leopoldina e à Baixada Fluminense, antiga habitação da nobreza nos 

tempos do império (São Cristóvão); corredor de acesso a zonas turísticas mais 

importantes do Rio (Humaitá); área residencial de classe média  problematicamente 

circundada por favelas.” (Tijuca); passagem para subúrbios da Central, para bairros 

da zona oeste, congregam camadas sociais diversas (Engenho Novo). 

Parece, em determinado trecho do projeto, que o fato de atrair famílias de 

baixa renda está associado à localização em áreas populares. Existe, digamos, algo 

estranho no discurso quanto aos critérios para avaliar uma área como sendo 

“popular”. Esta classificação/ caracterização vai hierarquizando as unidades 

conforme os valores agregados ao seu espaço geográfico de acordo com sua 

classificação.  

            O PPP aponta que as classificações recuperam: marcas da aristocracia, do 

império, “habitado pela nobreza nos tempos do Império”; a convivência com a 

cultura, compondo o espaço de memória e de tradição da cidade , com imenso valor 

cultural agregado e de fácil acesso. Espaço também de memória, corredor cultural 

de acesso a zonas turísticas, espaço de atração da cidade, cultura e natureza mais 

uma vez aliados. 

             Na análise dos dados do questionário, não houve cruzamento de dados, 

assim a abordagem sócio-cultural da comunidade discente serviu apenas para 

constatar que as unidades escolares têm perfis diferentes. A própria localização em 
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diferentes bairros evidencia que devemos considerar a existência de diferenças. O 

que não se sabe é a natureza das diferenças, o tipo e qualidade das diferenças e em 

que elas podem produzir transformações nos processos e nas relações que se 

travam no interior da escola. Como estas características que são pinçadas 

aleatoriamente para cada unidade, em que unidade um aluno que aspira pertencer à 

elite deste país gostaria de estudar?  

          A descrição do espaço onde se situa a unidade é feita destacando as 

questões problemáticas do seu entorno, sugerindo, de certa forma, uma mensagem 

curricular oculta ou implícita que associa níveis sócio-econômicos precários, a 

fatores problemáticos agregados às características locais. Atualmente, na cidade do 

Rio de Janeiro, qualquer espaço comunitário traz um desvalor, se pode ser 

relacionado espacialmente à área de risco de violência, como são as favelas da 

cidade, o contrário ocorrendo se os espaços se situam próximos a locais onde a 

natureza e os equipamentos culturais da cidade predominam. Assim sendo, 

podemos notar os elementos destacados para a caracterização do entorno das 

unidades escolares e como são apresentados, pois de outra maneira a unidade da 

zona sul poderia se caracterizar também como situada numa “área residencial de 

classe média  problematicamente circundada por favelas.” (PPP, 2001: 33), pois, o 

Morro Santa Marta (Botafogo), o Morro Azul (Flamengo), a Ladeira Tabajaras 

(Copacabana), o Pavão/ Pavãozinho, o Cantagalo (Copacabana/Ipanema), Vidigal, 

Rocinha, Babilônia e Chapéu Mangueira (Leme) são favelas suficientes para 

caracterizar a unidade da zona sul desta forma. Aos atributos apresentados para a 

caracterização espacial das unidades existe um “não dito” que os diferencia, 

atribuindo-lhes valores sociais agregados que delimitam um currículo oculto/implícito 

em que há fronteiras entre espaços sociais valorizados e desvalorizados, que se 

reproduzem no discurso do PPP, como se verifica a seguir:  

Por suas características tão peculiares e por 
ministrar ensino público de qualidade, o Colégio 
Pedro II torna-se altamente disputado pelas 
famílias de crianças e jovens de diversas 
localidades da cidade do Rio de Janeiro e, até 
mesmo, de municípios vizinhos. (PPP, 2001: 33, 
34). 

 

           Tal perspectiva fica explícita no PPP, onde se afirma que “a forma de 

ingresso de alunos, por sorteio, na Classe de Alfabetização, e a localização, em 

áreas mais populares, de algumas Unidades Escolares (Centro, Engenho Novo e 
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São Cristóvão) possibilitam o acesso de alunos oriundos de famílias de baixa renda 

a uma educação pública de qualidade”. (PPP, 2001: 34). 

          Das formas de apresentar as diferenças, destacam-se as formas de acesso. 

De fato é dito que: 

“... o ingresso dos alunos para as classes de 
alfabetização é feito através de sorteio público 
para o qual a única exigência é com relação à 
faixa etária do candidato, cujo limite está previsto 
em edital. Dessa forma, o Colégio permite o 
acesso de uma clientela bastante heterogênea, o 
que garante a riqueza da diversidade do corpo 
discente. 
O ingresso do alunado, na 5ª série, realiza-se 
através de: acesso natural para alunos 
provenientes da 4ª série do Colégio; concurso de 
seleção para alunos não pertencentes ao Colégio. 
O ingresso do alunado, no Ensino Médio, realiza-
se através de: acesso natural pela promoção da 8ª 
série do próprio Colégio; concurso de seleção para 
alunos não pertencentes ao Colégio. (PPP, 2001: 
36).  

 
            As formas de acesso garantem, em algum momento, a presença de uma 

comunidade mais diversificada, no que toca a seus marcadores étnico-raciais e 

sociais, mas as formas de acesso não garantem a composição desta diversidade da 

5ª série em diante. A partir da quinta série, a clientela é mais homogênea, no que 

tange aos aspectos marcadores étnico-raciais e sociais. A cor vai desaparecendo, a 

diversidade étnico-racial vai desaparecendo, a população vai embranquecendo, com 

a entrada de alunos através de um processo de seleção classificatório e excludente, 

que seleciona os alunos mais bem preparados oriundos, em grande medida, de 

cursos preparatórios ou de colégios particulares onde tais alunos e alunas são 

majoritariamente brancos, aumentando o quantitativo dessas identidades na escola. 

Conforme o texto, essas duas formas de ingresso possibilitam uma clientela 

heterogênea, tanto no que se refere ao nível sócio-econômico quanto à área 

geográfica de proveniência. Entretanto, a diversidade maior é obtida no acesso à 

série inicial que é feito através de sorteio, a mesma não sendo contemplada por um 

processo seletivo classificatório que exclui a partir de uma nota de corte. Como 

conseqüência de ministrar ensino regular público e de qualidade, “o CP II torna-se 

um espaço educacional altamente disputado”. (PPP, 2001: 33). Nas palavras do seu 

documento. O sorteio como forma de acesso possibilita uma clientela heterogênea, 

tanto no que se refere ao nível sócio-econômico quanto à área geográfica de 

proveniência. Tal fato que vem sendo modificado por determinação do Diretor Geral.      
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É importante destacar que, recentemente recuperou-se um critério, que, de certa 

forma, oportuniza o acesso de alunos oriundos de classe popular, reservando 50% 

das vagas para alunos oriundos de escola pública. Atualmente, o Colégio conta com 

uma maioria de alunos pertencentes a várias faixas de classe média (em curva 

ascendente nos últimos anos) [  ] nota-se que a variedade/diversidade é tocada no 

aspecto sócio-econômica e cultural como bem diz o título da sondagem e não se 

toca no aspecto da diversidade étnico racial e alunos das camadas menos 

favorecidas, residentes nas zonas centro, norte, sul e oeste do Rio de Janeiro e em 

outros municípios (ver item 3.2: Uma abordagem sócio-econômica e cultural) (PPP, 

2001: 36). 

        Todos esses aspectos, históricos, geográficos e com relação à clientela, 

mostram um currículo oculto/implícito (autores) que parece privilegiar identidades 

sociais e econômicas dominantes, tradicionais, ainda que, em alguns momentos, 

pareça indicar contradições, ao falar de uma perspectiva de valorização da 

diversidade cultural, afeita ao multiculturalismo.  

         Assim, embora predomine a visão aristocrática no PPP, há contradição. O que 

este texto quer dizer com contradição? O que é contraditório, contrário? 

Encontramos no Aurélio para contradição: incoerência entre afirmação ou 

afirmações atuais e anteriores entre palavras e ações; desacordo, objeção, 

oposição, contestação, impugnação, diz-se de duas proposições tais que uma afirma 

o que a outra nega. 

           A análise da realidade expressa o perfil discente do colégio. Assim, pelo que 

está escrito no texto do PPP pode-se verificar que residem contradições, como por 

exemplo, no interior do corpo discente. 

          Talvez o que determine a contradição esteja nos modos de acesso, porque 

são duas as formas desse acesso ao colégio11, e essas maneiras diferentes, 

provavelmente, são determinantes na configuração dos perfis de alunos diferentes. 

Esta demanda de acesso e a forma de atendimento a esta demanda, permite que 

identidades aristocráticas de características mais homogêneas, entrem em 

                                                
11 O ingresso dos alunos para as classes de alfabetização é feito através de sorteio público para o 
qual a única exigência é com relação à faixa etária do candidato, cujo limite está previsto em edital. 
O ingresso do alunado, na 5ª série, realiza-se através de: 

. acesso natural para alunos provenientes da 4ª série do Colégio; . concurso de seleção para 
alunos não pertencentes ao Colégio. O ingresso do alunado, no Ensino Médio, realiza-se através de: 
acesso natural pela promoção da 8ª série do próprio Colégio; concurso de seleção para alunos não 
pertencentes ao Colégio. (PPP) 
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contradição, em crise, em choque com a realidade populacional que passa a habitar 

o universo escolar. Os estudantes têm três oportunidades de ingressar no colégio, 

em três etapas bem marcadas da trajetória escolar. Estas formas distintas de 

ingresso em tempos distintos permitem o acesso de diferentes atores para o interior 

da escola. Diferentes, e talvez contraditórios, porque, desta forma podemos admitir 

que tragam o conflito de interesses e expectativas para seu interior, como se verifica 

a seguir: 

Dessa forma, o Colégio permite o acesso de uma 

clientela bastante heterogênea, o que garante a 

riqueza da diversidade do corpo discente. Essas 

duas formas de ingresso possibilitam uma clientela 

heterogênea, tanto no que se refere ao nível 

sócio-econômico quanto à área geográfica de 

proveniência. (PPP, 2001: 36) 

 

       Por esta passagem, nota-se a presença de perspectivas do multiculturalismo em 

termos da necessidade da escola responder à pluralidade cultural, étnica e racial 

que chega a seus bancos. Tal pluralidade entra em choque com a visão “elitista” de 

promoção de “elites dirigentes do país”, pois a escola terá que  procurar  esta elite 

na pluralidade cultural. Diante do exposto acima, cabe a pergunta: Qual a 

contradição de um corpo discente que é constituído através de sorteio? Qual a 

contradição entre valorizar a diversidade cultural e trabalhar por elites dirigentes no 

seio desta diversidade? Não fica clara no PPP a resposta a essas questões. 

        Também é interessante notar que, desde 1998, o Colégio admite professores 

em regime de contrato temporário – professor substituto – o que trouxe, para dentro 

da escola, uma outra diferença, uma nova categoria identitária, o professor 

contratado. Até então, só havia professores efetivos e alguns, muito poucos, cedidos 

de outras instituições públicas, mas todos concursados pertencentes ao quadro 

permanente de alguma instituição pública federal. Estes professores do quadro 

permanente possuem um diferencial por terem prestado concurso público, terem 

estabilidade, o que lhes confere um status no magistério em âmbito nacional. Uma 

diferença dentro da diferença que constitui a comunidade escolar, mas que não é 

abordada para a análise desta realidade que indica um novo perfil do professorado, 

que deveria estar sujeita à análise para entendimento desta nova situação com a 

qual o colégio entrou no novo milênio. No entanto, a única realidade que se põe 
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passível de análise, no PPP em pauta, é a do alunado. A situação do professor é 

silenciada como se não existisse, é negada no projeto, projeto, este que, se fosse 

ampliado de modo a contemplar a diversidade de forma progressista e democrática, 

deveria deter-se também às condições de trabalho e formação permanente dos 

professores. Assim, a escola, buscando enfrentar o desafio de apresentar no 

currículo uma abordagem multicultural crítica, deveria acrescentar outros sub-títulos 

além dos espaços onde trata de alunos, falando de diferença e inclusão, em 

espaços onde se trata da comunidade escolar. Não há contradição quando se 

admite diferenças em espaços educacionais, mas sim uma visão multicultural. onde 

a própria instituição é vista como uma organização multicultural. 

         O projeto nos informa sobre a orientação da LDB que as escolas deveriam 

definir o seu projeto político-pedagógico em conjunto com a comunidade escolar. [  ] 

e complementa, em seu texto, com a necessidade de que “conhecer quem é esta 

comunidade, estabelecer um diálogo com todos os sujeitos sociais participantes do 

processo de escolarização nesta instituição tornou-se urgente, principalmente em 

um tempo marcado por mudanças profundas na sociedade” (PPP, 2001: 48), 

contudo no que se refere à comunidade escolar as referências predominantes são 

das categorias: professor e aluno.                 

         Essas mudanças importarão mais na medida em que, sendo consideradas no 

texto, impactam o projeto e apresentam alguma possibilidade de se debater diante 

de uma abordagem multicultural crítica. Através deste discurso contraditório, o texto 

curricular explicita sua capacidade/competência de silenciar o que não lhe convém.   

Quando se trata de comunidade escolar, nota-se a seleção dentro desta 

comunidade. O recorte que enfatiza determinados grupos, a saber, professores e 

alunos, explicita que outros segmentos desta comunidade não participam desta 

seleção, sendo estes, os excluídos. Os sujeitos destes outros grupos da comunidade 

escolar que são silenciados têm suas identidades negadas, são simplesmente não-

docentes. Reproduz-se, neste discurso, a mesma dicotomia que encontramos no 

tratamento racista dado a “brancos” e “não-brancos”. Com isso, o texto mostra sua 

capacidade de excluir, negar, silenciar identidades e construir e afirmar outras, 

construindo em diversos momentos, um currículo oculto monocultural avesso à 

pluralidade de vozes e identidades que caracterizam o multiculturalismo. Podemos 

dizer que o texto afirma a identidade dos professores como categoria hegemônica 

que detém o poder, tratados de forma universalizante, como se fossem categorias 
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de sujeitos homogêneos, desconsiderando as diferenças que existem dentro destas 

categorias e os conflitos gerados no seu interior. 

         Tendo por sub-título espaço de contradição no texto, fala em confronto de 

perfis  ao invés de falar em comparação de perfis e antecipa a possibilidade de 

diferentes perfis para o alunado virem a “descaracterizar” a “identidade histórica do 

colégio”, que é a de formar a elite dirigente do país. 

           Neste espaço de contradição, que na realidade é um espaço de 

caracterização da comunidade escolar, parece que a única realidade que merece 

ser considerada com ênfase é a dos alunos. Desta maneira, fica implícito, no texto, 

que nesta escola entende-se por contradição o que deveria ser entendido como 

diferença, que se constitui nas identidades plurais, múltiplas. Sem abordar questões 

relativas à diferença, a escola não dá a perceber, em seu “documento de 

identidade”, a diversidade no espaço escolar, nem as formas como a pluralidade de 

marcadores invadem a escola trazidos pelas mudanças conjunturais que vão 

demandar processos de formação de professores multiculturais, a fim de prepará-los 

para refletir sobre os impactos das mudanças sociais e econômicas que impactam a 

escola.  

          No que se refere à identidade do professor nesse espaço, nota-se identidades 

que são negadas, silenciadas, sendo omitidas as vozes e presenças do restante da 

comunidade escolar através da ênfase dada a uns e o silêncio a outros. Assim, 

estes excluídos, uma hora uns, em outra hora, outros, são tratados como brancos e 

não brancos em relações de assimetria, de desigualdade. A compreensão 

multicultural destas assimetrias ajuda a perceber focos a serem combatidos e 

perspectivas para se pensar em uma identidade institucional escolar transformadora 

e multicultural. (Canen, 2004). 

 

3.3 ESPAÇO DE CIDADANIA  

 
OBJETIVO DO COLÉGIO PEDRO II 
Formar cidadãos críticos, eticamente orientados 
para o respeito às identidades, politicamente 
comprometidos com a igualdade, esteticamente 
sensíveis à diversidade, dotados de competências 
e de valores capazes de mobilizá-los para a 
intervenção responsável na sociedade. (PPP, 
2001: 70) 
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         Sabemos em muitos casos que na escola a cultura escolar que constitui e é 

constituída por seu currículo estabelece suas funções afinadas com a cultura 

dominante que determina os modelos dos agentes que atuam no interior da mesma, 

bem como os ritos de iniciação, a organização dos espaços físicos, os processos de 

seleção e exclusão. Destes processos e mecanismos, fazem parte as ações de 

homogeneização.  Estas ações de homogeneização contribuem com o 

silenciamento de muitas vozes, alimentam algumas versões congeladas e 

distorcidas sobre os grupos tradicionalmente vencidos e excluídos da história. Tais 

ações homogeneizadoras são organizadas pelos grupos dominantes e 

desconsideram a dinâmica ágil das culturas que movimentam as identidades dos 

diferentes grupos que habitam no interior da escola, como preconiza o 

multiculturalismo.  

        No que se refere à cidadania, o capítulo 4 do PPP faz referência a questões 

legais e aos documentos normativos que definem os rumos e finalidades da 

educação em nível nacional, preparando o leitor para um texto que, em seu 

discurso, apresenta grande influência dos documentos oficiais vindos do MEC, a 

saber, leis, diretrizes e parâmetros. Mostra-nos, também, a preocupação com o nível 

de apropriação e compreensão dos textos que tem os elementos da sua 

comunidade escolar, afirmando que eles foram amplamente divulgados, discutidos e 

estudados, de modo que houve um aparato institucional que garantiu à comunidade 

docente e técnico-pedagógica que se apropriasse do conteúdo dos documentos 

oficiais. (PPP, 2001: 65) E os autores do PPP nos mostram que, para a apropriação 

das normativas oficiais que permitiram a elaboração do projeto, houve um real “ 

esforço coletivo”.  

         Neste trecho, percebe-se a relação estreita entre a política curricular oficial (do 

MEC) e a reformulação curricular que está em curso no colégio, neste momento 

apresentando uma forte influência externa sobre a cultura e identidade do mesmo. 

De fato percebemos que as diretrizes e parâmetros oficiais fundamentaram 

rigorosamente a elaboração deste projeto político pedagógico. Em setembro de 

1999, a proposta de reforma do Ensino Médio, já consubstanciada foi apresentada 

ao colégio como uma determinação específica para o CP II implementar a reforma. 

           O comportamento da escola foi o de adequar seus processos para a 

implementação da reforma de ensino, agora orientada pela SEMTEC/MEC, e mostra 

seu “esforço coletivo” considerável no sentido de apresentar ao corpo docente a 
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proposta e implementá-la desde que preserve os aspectos identitários da escola: “. . 

. sem contudo sufocar as características, idéias e posturas da comunidade escolar.” 

(PPP, 2001: 65) 

           O aluno era enfatizado, o professor é agora trazido à tona quando se trata de 

legitimar a construção do PPP, entendida como construção coletiva. Com relação ao 

conhecimento sobre os documentos oficiais normativos, os professores são 

destacados, o que mostra importar, sobretudo, como os professores estão diante 

desses novos textos. Apesar de se remeter à coletividade e a termos como “esforço 

coletivo”, o segmento que é destacado no que se refere à implementação da reforma 

é o corpo docente e o coletivo/ comunidade é, na maior parte das vezes, tratado de 

forma generalizante, universalizante, sendo possível perceber a exclusão de alguns 

segmentos desta comunidade.  

          Sabemos que o professor e aluno são as peças fundamentais da escola, mas 

sob um olhar multicultural crítico, o papel dos outros sujeitos é também importante e 

merece ser contemplado  com o intuito de dar vez e voz a mais elementos da 

comunidade escolar contemplando a sua diversidade. Quando se explicita o papel 

docente, faz-se uma escolha que omite outros segmentos que são também 

fundamentais para a realização dos processos escolares, principalmente uma 

reforma de ensino. Antes da elaboração do PPP, o colégio encontrava-se 

desenvolvendo um processo de reformulação dos PGEs, Planos Gerais de Ensino.         

O PGE era um documento que trazia o conjunto de propostas curriculares das 

disciplinas e as orientações para o acompanhamento e para o processo/sistema de 

avaliação dos alunos. A última edição do PGE foi em 1996. 

           Sobre alguns conceitos desenvolvidos no PPP, uma vez que é um documento 

destinado à comunidade especialista e leiga, deveriam ser mais didaticamente 

explicitados, por exemplo, o conceito contemporâneo de cidadania. Este conceito 

não é bem desenvolvido ou explicado como conceito de cidadania cultural, bem 

como alguns outros tais como, diferença, diversidade e cultura. Entretanto, a 

cidadania que se almeja no PPP vem ancorada neste “conceito contemporâneo de 

cidadania” que não é desenvolvido no texto. O texto por vezes não deixa claro qual é 

a opção teórica feita na condução do projeto. Cabe-nos inferí-la através de 

mensagens implícitas. O que nos deixa duvidar se este documento é ou não é para 

ser lido e compreendido por todos ou por muitos? 
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             O documento mostra forte influência dos documentos oficiais sobre a 

constituição de sua proposta curricular e esta influência afeta também sua 

identidade institucional, que entra em conflito de identidade, entre afirmar se como 

escola experimental do MEC, ter a intenção de manter a tradição, produzir 

mudanças em seu cotidiano, sem alterar seu perfil e sem ser conservadora. Esta 

crise provoca uma grande tensão e um conflito de concepções sobre como deve ser 

esta escola ou como ela deve transitar para consolidar-se como tradicional, modelar, 

progressista e democrática.  

           Do ponto de vista metodológico, como pode ser lido em seu PPP ainda 

apresenta caráter técnico, diante de um quadro em que os processos pedagógicos 

também evoluíram, sendo que nos últimos vinte anos as mudanças afetaram a 

educação e as características do ensino fundamental do colégio a partir da própria 

caracterização do seu corpo docente, bem marcado pela presença das professoras 

do primeiro segmento do ensino fundamental. O primeiro segmento (1ª a 4ª série) do 

ensino fundamental foi criado em 1984 trazendo para o interior da escol, identidades 

múltiplas e plurais e também, institucionalmente, agregou  à instituição um novo 

marcador identitário para esta escola que era bem mais conservadora.: “escola 

primária”. Não é comentado no texto, que as mudanças, nesta última década, foram 

mais fortemente sentidas no seu aspecto político pedagógico.  

             O colégio foi chamado a cumprir sua finalidade, por se tratar de “escola 

experimental do MEC” e, sendo assim, houve um investimento político para que ele 

servisse de modelo para a implementação da reforma educacional produzida a partir 

da LDB 9394/96. Este fato é bastante evidente no capítulo do PPP – espaço de 

conhecimento onde são apresentadas as propostas curriculares dos departamentos 

para as atividades / disciplinas escolares em que um projeto curricular por 

competências /habilidades, interdisciplinar e contextualizado é bem marcado, 

estando estas categorias presentes ao longo de todo o texto, seguindo de perto as 

orientações oficiais, como se percebe, a seguir: “O programa de cada disciplina é, 

portanto, discutido e compartilhado com todos os professores do Departamento 

numa construção coletiva.” (PPP, 2001:68)  

            Na maior parte das vezes que no texto há um comentário sobre a discussão, 

participação, construção coletiva, sempre inclui professores, às vezes refere-se à 

participação dos alunos e raramente refere-se aos outros segmentos que compõem 

a comunidade escolar. Neste momento, estamos passando por uma lacuna que 
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apresenta uma contradição ou aponta um espaço possível de conflito, pois explicita 

a capacidade dos autores do texto de “invisibilizar” grupos inteiros da comunidade 

escolar, grupos, ainda que em tese, ou pelo menos nas horas de eleição, são 

chamados a participar e, por vezes, são tratados por “educadores e educadoras”. 

Percebe-se uma contradição pela forma como “não são” tratados. Às vezes são 

chamados (nas horas de eleição, que acontecem poucas vezes) e outras vezes são 

silenciados, invisibilizados.  

             Nesta situação, há indícios de um potencial de conflito que foi criado, pois 

de alguma forma, em algum momento estes segmentos silenciados marcaram sua 

presença de forma inegável. Apenas para exemplificar, o colégio tem uma 

associação de docentes, um sindicato de servidores; grêmios estudantis 

organizados por unidade (exceto nos Pedrinhos) e associação de pais. Mesmo 

sendo minimizados, tratados no discurso como “minorias”, podemos notar que esta 

escola é um palco de conflitos potenciais com atores bem definidos, com identidades 

bem marcadas e bastante diferenciadas.  

            Suponho que as razões de tal silenciamento resida nas relações de poder 

que se estabelecem no convívio entre estes segmentos. Caso não fosse, estes 

segmentos seriam igualmente citados no PPP como agentes da comunidade 

escolar. Nesta disputa pela voz para trabalhar assuntos pedagógicos, pesou o 

universal e quem fala de pedagógico é o professor, esta é a mensagem implícita ao 

texto. Num discurso que tem essa fala o que se poderá dizer, então, com relação à 

construção da identidade negra? O que podemos esperar?  

 

3.3.1 SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

             Sobre as manifestações da comunidade escolar o texto nos apresenta a 

seguinte perspectiva: “Considerando os postulados teórico-filosóficos manifestados 

pela maioria da comunidade escolar (PPP, 2001: 69) [ ] esta afirmativa contem dois 

pontos possíveis de serem questionados. Um é sobre os postulados teórico-

filosóficos, o que sugere que há alguma ou algumas referências teóricas, o que é 

desmentido ao longo do texto onde encontramos poucas referências  teóricas que 

embasem o projeto. Na verdade, o que é possível verificar é uma grande 

aproximação aos referenciais dos PCNs. Outro ponto a ser questionado é sobre a 

“manifestação da maioria da comunidade escolar. Ora, pelo que pode ser inferido 
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por mensagens implícitas ao texto, a parte teórica definida a partir dos 

departamentos é competência exclusiva dos professores, o que permite concluir que 

esta maioria concentra-se no segmento docente e, portanto, neste trecho, a 

comunidade escolar equivale a corpo docente e exclui todo um conjunto 

complementar, corpo discente, servidores técnicos pais e responsáveis. Cabe a 

pergunta, qual o referencial teórico de tal PPP? Não há indicações, o que nos leva a 

inferir que se aproximam dos referenciais dos PCNs e, pelo que nos sugere o 

próprio texto, esta “maioria da comunidade escolar”, encarregada de manifestar-se 

teoricamente, é exclusivamente composta por professores. No mesmo recorte fala-

se ainda da “percepção de uma quase unanimidade quanto à necessidade de 

reelaboração do PGE (...) expressando o desejo de mudança já existente no 

Colégio.” (PPP, 2001: 69). 

            É inespecífica a indicação de que agentes ou que segmentos constataram o 

desejo de mudança e quem sugeriu as propostas. Em vários momentos, 

apresentam-se os atores desta cena de forma vaga e difusa, de modo a confundir o 

que se considera comunidade escolar. Pela leitura do que o texto sugere, somos 

levados a crer que a maioria e a “quase unanimidade‟ tem maior peso no segmento 

docente. O que nos permite concluir que as opções, seleções, inclusões e exclusões 

existem, como o próprio texto diz mais adiante, onde são considerados até os 

humores de quem reflete sobre a proposta:“ a variabilidade de julgamentos se deu 

conforme o estão de humor de quem estava julgando, dando origem a respostas que 

se poderiam chamar de incoerentes” (PPP, 2001: 60).  A mesma luta e demanda do 

movimento negro na sociedade poderia ser travada entre o segmento que 

hegemoniza o discurso escolar – os professores – e o outro, segmento não-docente 

sugere a mesma polarização branco / não branco e docente / não docente.  

              Os segmentos tratados como minorias, não branco e não docente, passam 

pelo mesmo processo de invisibilização e silenciamento. Não o fazem sem 

resistência, mas o fazem de forma não coesa e difusa. A diferença, neste caso, é 

que, para o grupo afrobrasileiro, hoje vivemos um momento em que a aposta do 

governo é para a promoção da igualdade racial. O governo aposta investindo, 

formulando políticas públicas a fim de garantir suas conquistas no campo social-

racial, mas estas conquistas garantidas pelo governo, se deram após anos de luta 

do movimento negro que não mediu esforços para desvelar o fosso produzido pela 

desigualdade entre brancos e negros na nossa sociedade, desmascarando o mito da 
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democracia racial. O presente estudo segue o caminho do desmascaramento das 

ideologias racistas, na luta por oportunidades e conquista de espaços para a 

presença negra a partir do discurso escolar, em uma visão multicultural crítica, por 

meio do currículo oculto (autores) presente no PPP, analisado no momento. 

... e inovar é audacioso. (PPP, 2001:25) 

 
3.4  ESPAÇO DO CONHECIMENTO: A PROPOSTA CURRICULAR  
 

“... e que existe uma distância entre o que se 
propõe, o que desejamos e o que é possível 
realizar para que o projeto seja coerente e viável.” 
(PPP, 2001:25). 

 

           Nesta distância entre a proposta, o desejo e as possibilidades é que residem 

as lacunas que permitem as mensagens implícitas, é bom lembrar que nas lacunas, 

nas mensagens implícitas residem os limites e também as possibilidades de 

intervenções multiculturais. 

            Este capítulo, que é o 5º do PPP, a escola é apresentada como espaço de 

conhecimento, onde temos 82% do conteúdo do documento dedicado a este fim e, 

entendido por conhecimento, é apresentando a relação de conteúdos escolares, 

alguns pressupostos teóricos, filosóficos e metodológicos.  

            O currículo da escola é marcadamente disciplinar com forte influência dos 

documentos oficiais sobre a sua constituição. Podemos dizer que a orientação 

filosófica é, em grande parte, embasada pelos PCNs, fato esse notadamente sentido 

na maior parte das propostas curriculares das disciplinas, podendo ser identificado 

também através de algumas bibliografias. 

           O texto apresenta, em vários trechos e em algumas bibliografias que constam 

do documento, forte influência dos PCNs, bem como a maior parte do documento 

traz esta marca. Assim, se o PCN traz elementos do multiculturalismo, ainda que 

seja um multiculturalismo de características assimilacionistas em boa parte, espera-

se que as propostas curriculares das disciplinas também o façam, mas como cada 

texto é próprio e particular e traz a marca de sua autoria, assim como não existe 

somente uma forma de ser multicultural, o PPP mostra seu jeito próprio de se 

identificar com o multiculturalismo, apresentando características de outras vertentes 

e questionando suas possibilidades, atendo-se em parte às suas limitações. 

           Pelo PPP, “o Colégio não pode abrir mão de unir a competência educacional 

à constituição de um espaço democrático e rico em experiências que possibilitem ao 
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aluno construir sua identidade pessoal, suas relações sociais e apropriar-se do 

saber historicamente construído”. (PPP, 2001: 67) Esta afirmação do PPP indica a 

urgência da implementação da lei 10639/03 no que se refere à construção da 

identidade pessoa, pois promove a afirmação da identidade de alunos e alunas 

negros e negras, uma vez que nos apresenta a necessidade de contarmos outras 

histórias, que já era favorecida através de seu texto desde 2001. 

           Aproveitando alguns conceitos trazidos nas normativas oficiais no contexto da 

reforma tais como: uma perspectiva interdisciplinar e contextualização, tais 

perspectivas podemos ser levados a admitir a possibilidade de uma abordagem 

multicultural na proposta de ensino de estudos sociais na 1ª a 4ª série e História. 

que contribua para a construção afirmativa da identidade negra e favoreça a 

implementação da Lei 10639/03.  Por exemplo, o texto abaixo ilustra essa 

perspectiva, no que se refere à valorização do intercâmbio cultural e a contemplação 

da diversidade. 

Como promover a crítica, solidariedade e 
participação contemplando a diversidade, os 
sujeitos em particular da comunidade escolar. 
                   A utilização freqüente da 
intertextualidade é essencial para o diálogo no 
seio da comunidade escolar entre professor e 
aluno  aponta para uma preocupação com estudos 
mais teóricos quanto à sua experiência social. 
Transitar e buscar interação entre os discursos 
acadêmico da escola e cotidiano do aluno, esse 
envolvendo registros provenientes da cultura 
popular, da sua cultura de classes e da mídia 
tornam as vivências mais compreensíveis, 
revelando-lhes  inúmeros significados sociais 
antes ocultos, ambíguos ou obscuros. (PPP, 200: 
241) 

 

            Tomando como base principal, para análise das disciplinas, na 1ª a 4ª série 

(1º segmento) a atividade Estudos Sociais, e a disciplina História do 2º segmento até 

a 3ª série do ensino médio, considero um bloco disciplinar de História desde a série 

inicial até o final do ensino médio, e procurei identificar os espaços de intervenção e 

diálogo, na proposta filosófica, nos conteúdos, nos conceitos e nas competências.       

Selecionei algumas competências que abrem possibilidades que contribuem para 

construção da identidade negra afirmativa e efetivamente são base para plena 

implementação da lei 10639/03. 

               Os três segmentos de ensino se organizam sobre o desenvolvimento de 

competências com ênfase no reconhecimento e respeito às diferenças étnico-raciais 
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e a diversidade sócio-cultural, apresentando preocupação com as relações de poder 

que perpassam os processos escolares, de acordo com Canen (2002), Apple (1982).  

        Percebe-se que na definição de princípios filosóficos e metodológicos há um 

traço de coerência na orientação pedagógica e o eixo cultura / identidade é 

predominante na proposta dos três segmentos no que diz respeito à disciplina 

História na busca de encontrar soluções para os problemas que afetam nossa 

sociedade e, numa perspectiva mais ampla, o mundo em que vivemos através dos 

conteúdos curriculares dispostos no PPP. 

O desafio de desenvolver um currículo organizado por disciplinas, por níveis 

de competências e num regime seriado é tentar uma abordagem interdisciplinar com 

ênfase no processo de ensino-aprendizagem sem apresentar, na organização 

curricular nenhuma aproximação ao processo de avaliação. Tal fato, pode suscitar 

algum choque de concepções devido a construções filosóficas e metodológicas 

contraditórias para o processo de ensino-aprendizagem e para o processo de 

avaliação. Nesse sentido podemos identificar a disputa de poder através da 

percepção de conflitos que podem estar implícitos na proposta oficial. Quem estará 

em disputa? Que segmentos sociais ou da comunidade escolar podem se beneficiar 

das ênfases e omissões trazidas no texto do PPP? 

O PPP fala de uma proposta de construção do conhecimento “voltada para a 

construção de uma sociedade solidária, de modo a transcender os impasses /(...)” 

(PPP, 2001:240), para tanto projeta uma proposta curricular que é apresentada 

através da seleção de conteúdos que compõem a listagem programática do que vai 

ser ensinado ao aluno, o documento aponta que tal ensino será feito através da 

construção/desenvolvimento de competências e de forma interdisciplinar. É um 

desafio pedagógico e metodológico que, se não for bem dialogado e articulado pode 

provocar contradições e gerar conflitos de interesses. 

Nesta análise busquei verificar o que o texto pode e é capaz de fazer, 

buscando, na seleção de seus conteúdos, perceber as ênfases e omissões de 

determinados conteúdos e também de competências. Da mesma forma, verifiquei o 

que o texto, podendo e sendo capaz de fazer, não faz, desta forma detectando as 

omissões e as lacunas em seu currículo oculto / implícito. Procurei também salientar 

os limites e possibilidades dentro do próprio texto e encontrar algumas explicações 

para tais fatos. 
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Importa-nos um discurso que se preocupe em “eliminar o enfoque dogmático 

dos conhecimentos”. (PPP, 2001: 239), o que espero que seja feito em muitos 

aspectos e sob diferentes temas, tal postura permite, por exemplo, romper com a 

grande narrativa do mito da democracia racial e do próprio racismo, o que se 

configura como uma possibilidade ao encontro de uma prática multicultural uma vez 

que o rompimento com as grandes narrativas é um pressuposto do  pensamento 

pós-moderno que traz em seu bojo o multiculturalismo. 

           Para o que é proposto ao presente estudo que busca as contribuições do 

PPP à construção da identidade negra, é importante destacar que o texto nos 

informa que reconhece que as tarefas do ensino médio serão dedicadas à 

“consolidação da aprendizagem básica da prática social, nos contextos do trabalho, 

da cidadania, da convivência e do lazer” (PPP, 2001: 239), o que nos anuncia que é 

mais um momento fundamental para o desenvolvimento de aspectos fundamentais 

ao que toca à convivência e à cidadania, principalmente. Conviver com a diferença é 

um grande aspecto da atualidade e que envolve entre outras tantas questões, o 

racismo na nossa sociedade, em particular, ao afirmar que: “O sentido do novo 

Ensino Médio brasileiro, conforme apontam as DCNEM e os PCNEM, considerados 

como documentos de referência é o coroamento, o aprimoramento e a completude 

do ciclo formativo da educação básica.” (PPP, 2001: 239), o PPP nos diz, em certa 

medida, que há a possibilidade  de desenvolvimento de uma proposta com potencial 

multicultural, pois esta orientação é percebida nos documentos oficiais citados como 

referência. 

O projeto nos apresenta que “( . . . ) é primordial que se consolide um currículo 

voltado para a construção de competências. É, sem dúvida, o melhor modo de 

nortear a seleção de conteúdos, (...) (PPP, 2001:239) na seleção / organização e na 

aplicação dos conteúdos, o que nos favorece uma abordagem multicultural. Mostra a 

preocupação com a construção/ desenvolvimento de competências como orientação 

metodológica do projeto curricular e indica que a seleção de conteúdos estará a 

serviço deste princípio de trabalhar umcurrículo por competências. O caminho para 

sechegar a esta articulação passa por equilibrar um currículo pautado em 

disciplinas, organizadas por conteúdos e umcurrículo disciplinar organizadopor 

competências e a pretensão de ser interdisciplinar! 

Dentro das possibilidades que nos apontam os potenciais multiculturais, 

notamos que de certa forma sofremos influências também na educação “com a 
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permanência de processos seculares de exclusão de grupos étnicos, sociais e das 

mulheres), e a emancipação individual, processo caracterizado pela dessacralização 

das imagens do mundo. (PPP, 2001: 239) e isto é considerado na elaboração da 

proposta curricular, o que nos mostra que os atores que projetaram este discurso 

compartilham com a preocupação de caráter multicultural crítico (Canen, 2002). 

Como também há uma sinalização para a necessidade de “dar conta da 

complexidade da nova realidade” (PPP, 2001: 240).                  

Entendo que, para isso, é necessário conceber esta realidade como sendo 

plural, multicultural, multirracial e, para dar conta desta realidade que passa a habitar 

os espaços escolares, é necessário contemplar a diversidade como o próprio texto 

indica: “permitindo aos alunos uma intervenção crítica na sociedade e o exercício 

pleno de seu papel como cidadãos conscientes do mundo em que estão 

inseridos.”(PPP, 2001: 240).  

Cabe lembrar que deve-se permitir um espaço com práticas mais democráticas 

não somente aos alunos mas a todos que habitam o espaço escolar, espaço este 

tão fragmentado como é apresentado no próprio projeto. A fragmentação do 

conhecimento produzida numa proposta. Não contribui para a visão integrada e 

multicultural proposta. 

A conseqüência da fragmentação do conhecimento, tanto sob a ótica pessoal 

quanto social, é o enorme mal-estar que sentimos diante da multiplicidade de 

interpretações e pontos de vista conflitantes. Ao mesmo tempo, “e considerando a 

afirmação quase agressiva da "diferença", (PPP, 2001: 240) poder-se-ia não tratar 

de afirmação agressiva da diferença, mas sim, como Moreira (1999), um movimento 

oposto a mundialização cultural e a reafirmação do local, do específico. Ao invés de 

agressiva, por que não, positiva, como é vista a afirmação da diferença ou também 

da identidade.”  

Esta afirmativa é muito complexa para exprimir uma opinião que se tornou 

pública em um documento de orientação e formação, com possibilidades de afetar a 

tantas diversidades. Ainda que muitos ou a maioria aceitasse tal proposição, caberia 

à escola dar ênfase, expor, através do seu discurso, a intenção “de reabrir canais de 

diálogo entre as culturas” (PPP, 2001:240), sem especificar de quem são as culturas 

ou a sua natureza: erudita ou popular, pois são diversas e pertencem a muitos, 

todas guardando sabedorias e tradições, só que diferentes. Neste momento fica bem 

marcada a voz de quem fala, sendo que, o medo da diferença fica explicitado 
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quando se “des”qualifica da afirmação da diferença. O que nos afirma as 

contradições dentro do texto mostrando a possibilidade de conflitos gerados por este 

discurso, além da capacidade de se tentar omitir ou não trazer à tona a questão da 

organização curricular como se esta negociação acontecesse sem resistência. 

Resistência que se explicita na escrita do texto com a enunciação de propostas que 

vemos que são difíceis de conviver com coerência e de forma harmônica. Se o 

objetivo é ser “inter” / entre, integrado, interdisciplinar, pressupõe-se uma relação 

possível, inclusiva, democrática, progressista e embasada por correntes teóricas, 

para concordar como que recomenda o projeto: “Transitar e buscar interação entre 

os discursos acadêmicos da escola e o cotidiano do aluno.” (PPP, 2001: 241) 

 
Para ajudar a enfrentar esses dilemas, é essencial 
que a Área promova o desenvolvimento de 
competências básicas conduzindo o aluno a 
refletir criticamente sobre esse estado de coisas, a 
compreender a configuração intrinsecamente 
humana e valorativa que determina ciência e 
tecnologia, a fazer escolhas adequadas ao bem-
estar coletivo, e a traduzir compreensão, crítica e 
opções valorativas correspondentes em 
intervenções concretas na sociedade e na cultura. 

 
São, precisamente, os conhecimentos dessa Área que podem auxiliar a 

compreensão das diversas relações sociais e ideológicas, presentes na sociedade 

contemporânea. O processo ensino aprendizagem focaliza predominantemente o 

aluno. Contudo, é importante lembrar que o professor ainda que à frente de uma 

turma, está em contínuo processo de aprendizagem. O conteúdo pode ser diferente, 

mas o professor também aprende. Assim destaca-se que uma escola que se 

preocupa com a diferença e a  multiplicidade deve considerar e registrar que são 

múltiplos os agentes que participam do processo ensino-aprendizagem que ela 

desenvolve, assim como considerar que são múltiplos os saberes. 

 
O colégio organiza-se e estrutura-se enquanto 
“espaço de conhecimento”, mas também e, ao 
mesmo tempo, enquanto espaço de relações, ou 
seja- a escola enquanto espaço vivido para e por 
seus alunos e seus demais agentes . (PPP, 2001: 
66, 67) 

 

Em se tratando de multiplicidade, diferença e identidade, o projeto deveria 

admitir que todos aprendem constroem e (re)constroem suas identidades com 

marcadores plurais e que não é só ao aluno a quem se destina o processo de 
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construção de identidade. Até porque, ao se falar em experiência brasileira e 

identidade latino-americana, mais especificamente no caso da implementação da lei 

10639/03, temos muito que aprender, por exemplo, no que diz respeito a como lidar 

com a questão da mestiçagem, com a história da África e dos africanos no Brasil, a 

política de branqueamento, e outros assuntos que são resultado de demanda social 

de cidadãos negros e negras. “Considerando a educação como um processo de 

constantes mudanças (...) cada departamento elabora e re-elabora as alterações 

necessárias em seus currículos” (PPP, 2001: 68). 

Três categorias estruturais conduzem a construção da proposta curricular, são 

as mesmas que entre outras estruturam os PCNs, a saber: o currículo por 

competências, a contextualização e a interdisciplinaridade. Outras categorias 

emergem do próprio texto da proposta curricular, que são: grupo, sociedade, 

relações sociais, cultura, diversidade, identidade e diferença. 

A escolha da disciplina História como objeto principal de minha análise no que 

tange aos conteúdos disciplinares propriamente, deve-se ao fato de além de ela ser 

citada no texto da lei 10639/03, no PPP é o texto que mais se aproxima de uma 

proposta multicultural, o que me permitirá verificar a possibilidade ou não de “conferir 

ao currículo do CP II uma perspectiva multicultural”. Quando a história oculta as 

condições de produção da identidade negra tal como ela é até hoje, ela permite o 

congelamento do estereótipo associado aos negros, paralisa a representação no seu 

estado de identidade com o real, essencializa. (...) O essencialismo congela o 

significado (...) Ele é eterno: existiu e sempre existirá. (Silva, 2003). 

A proposta curricular de história é baseada em eixos temáticos e conceitos.  A 

forma como esta proposta se organiza dá um passo largo no sentido de uma 

aproximação a um currículo com maior potencial multicultural. Os temas não são 

fechados, a formulação curricular apresenta-se como uma “página em construção”, o 

que permite uma organização flexível, com processos flexibilizados, contudo, que 

apontem ou pautam-se em alguma incerteza. Flexibilidade e incerteza são 

indicadores de um pensamento pós-moderno, num mundo globalizado. Há muitas 

indicações neste sentido ao longo do texto do PPP, que informam que o discurso 

escolar sente, no mínimo, a presença deste pensamento e vislumbra seus impactos 

na educação e foi possível apurar algumas influências destas idéias ao longo de 

algumas propostas curriculares, como veremos adiante de forma mais pronunciada 
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na proposta de História. Uma presença bem sutil, mas que pode ao menos ser 

detectada. 

Algumas passagens neste texto, da proposta curricular nos indicam a 

possibilidade de uma construção curricular sobre uma abordagem multicultural, em 

particular no que diz respeito às categorias que surgem na definição dos princípios 

norteadores da proposta curricular que são entre elas: 

• a construção de atitudes em relação ao 
conhecimento, ao professor, aos colegas, às 
disciplinas e à sociedade, que possibilitem o 
reconhecimento das diferenças e do respeito pelo 
outro;• o redimensionamento do diálogo (...); 
desenvolver  processos (...) contribuindo para o 
desenvolvimento da reflexão, da crítica e da 
autonomia para aprender. (PPP, 2001: 220) 

 

Contudo este mesmo espaço de possibilidades, no plano curricular disciplinar 

é também um espaço de contradições, diante do restante do documento. Os autores 

do texto revelam que compreendem as relações de poder no interior da comunidade 

escolar, porém, eles identificam o trânsito, fluxo de poderes e não comentam os 

conflitos, o choque entre os poderes constituídos. 

 
Promove – se um recorte da realidade histórica, 
percebida como um campo de forças inter – 
relacional, onde os poderes são disputados numa 
dimensão material e simbólica pela totalidade dos 
agentes sociais, alguns dos quais exercem uma 
prática efetiva de dominação sobre os demais 
(conforme as contribuições de FOUCAULT, 
BOURDIEU, CERTEAU, entre outros). (PPP, 
2001:220) 

 
O texto fala de cultura “pós-moderna” tão multifacetada e é do próprio 

pensamento pós-moderno romper com as grandes narrativas. O discurso da tradição 

em formar quadros da elite para o país é um paradigma, um grande discurso que 

está posto em questão. Talvez por isso o pensamento pós-moderno, que admite em 

seu bojo o multiculturalismo assuste tanto a escola, pois, como estabelecer o 

convívio entre tradição e incerteza? Está posto um conflito determinado por uma 

contradição. Assim o mesmo texto que mostra o peso da tradição, dando 

sustentação a um modelo de escola que atravessou dois séculos, apresenta-nos a 

possibilidade de operar com as diferenças no que tange os conteúdos do “bloco” 

história, em uma perspectiva multicultural (Canen, 2001, 2002, 2003, 2004). É com 

receio, talvez, pesar que os autores posicionam a escola diante da conjuntura. No 
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que se refere ao contexto sócio-histórico atual, o texto o faz com certo pesar, o que 

pode ser identificado com os trechos que apontam cuidados com as inovações, 

acentuando o discurso da perda de identidade e de valores fundamentais ao 

convívio social. Isso é falta. Estamos vivendo um tempo de abalar as estruturas 

universais e confortáveis, que parametrizavam nossas ações. Hoje, diante do 

incerto, poucos se atrevem a saber, a ter certezas frente a tantas incertezas e a um 

tempo de questionamentos. 

Que elite é essa? Que país é esse? Ainda cabe-nos falar em formação de 

elite ou elites? 

Sugerimos como problemática geral a ser 
discutida a questão da identidade. 
Incidimos nossa escolha nesta questão porque a 
consideramos como o cerne do principal dilema 
das sociedades contemporâneas, também 
considerado pelo Multiculturalismo) num mundo 
marcado pela globalização da economia e por 
uma cultura “pós-moderna” tão multifacetada. 
(PPP, 2001: 220) 

 
Trata-se, pois, no PPP, de perda das identidades sociais e culturais, suas 

tradições e seus projetos coletivos. 

Outro espaço de intervenção para se tratar da política de branqueamento 

realizada no Brasil no início do século XX e as políticas afirmativas para negros e 

negras no final deste mesmo século, poderia se dar no contexto da disciplina 

história, pois trata de conteúdos e competências que favorecem a abordagem destes 

assuntos, inclusive, numa perspectiva multicultural crítica, desde as séries iniciais.  

Enquanto o mundo vive o acirramento dos conflitos, como a escola se 

comporta diante destes mesmos conflitos? Há um impasse posto no texto. Como 

conviver com a tradição em ser escola que forma elite e tem por função apresentar a 

cultura erudita com a perspectiva de também ser uma escola onde se respeite e 

valorize as diferenças? 

Na proposta curricular percebemos que há preocupação com a crise 

econômica e social que compõe o cenário da dinâmica social e por isso traz o eixo 

cultura e as questões referentes à identidade como componente do projeto. “(...), por 

sua vez, tem como ponto crucial as dificuldades e contradições do processo de 

construção da identidade social (...)” (PPP, 2001: 220), caberá discutir quais as 

dificuldades e contradições no processo de construção e (re) construção da 
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identidade social, sobretudo a brasileira (...) aqui a discussão da mestiçagem e 

imigração européia são bem próprias. 

Considerando o bloco que começa com Estudo Sociais na 1ª a 4ª série até o 

ensino de História no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio 

dentro do PPP, pode-se destacar alguns espaços de intervenção para a construção  

da identidade negra de maneira afirmativa  numa abordagem multicultural, pois esta 

proposta curricular é fortemente permeada por potenciais multiculturais. Está bem 

sinalizada a preocupação com as categorias identidade, diferença e cultura, tendo 

sido a cultura destacada como um eixo temático, assim como grupo, também sendo 

um eixo temático. Cultura e grupo abrem muitas possibilidades para o trabalho com 

identidade e diferença, estas categorias emergem no texto como categorias 

“nativas”.  

Cabe sintetizar algumas das preocupações que pautam esta abordagem e os 

princípios que norteiam esta orientação, destacam-se para este fim algumas 

competências e alguns objetivos abaixo relacionados: 

Preocupação em desenvolver valores éticos e humanistas visando a uma atitude 

crítica e responsável diante dos impasses do nosso tempo.  

Reconhecimento os elementos que constituem sua própria identidade e a do grupo 

respeitando a diversidade social, considerando critérios éticos, contribuir para a 

compreensão das dimensões da cidadania. 

Desenvolver relações de afeto, de respeito e de outros valores essenciais, 

mantendo o respeito às diferenças e a luta contra as desigualdades. 

 articulação entre a história social, cultural, econômica e política, [   ] e do 

estímulo a novos olhares sobre as experiências sociais de segmentos sociais 

de mulheres, negros, índios, homossexuais, crianças e outros que, até então, 

eram excluídos.  

 situar o aluno como agente histórico, que respeita as diferenças 

 estimulando a não-reprodução de indivíduos que convivem passivamente 

com a exclusão e a "legitimação de privilégios". 

 ênfase a não-reprodução de uma história redentora e eurocêntrica, que 

esconde um etnocentrismo justificador de toda a conquista e de toda a 

submissão da diferença. 

Destaca-se nesta disciplina o compromisso da História com a Memória, que 

compromete a constituição de identidades individuais e coletivas, estimulando o 
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senso de preservação da memória social e nacional, o desenvolvimento de proposta 

curricular de maneira a promover a autonomia intelectual do aluno, para que ele 

saiba fazer escolhas e se torne sujeito capaz de propor e conduzir-se  (. . .) 

compreender o mundo, criticá-lo e ter consciência de formas diversificadas de 

atuação que podem ser implementadas para a consecução de suas escolhas e da 

mudança social, adquirindo competências para intervir de forma solidária na 

sociedade. 

As estratégias para o desenvolvimento do plano curricular devem permitir ao 

aluno estabelecer relações através da construção /mobilização de competências. 

O ensino da história deve enfatizar a construção de identidades autônomas, que 

percebam a sucessão e a simultaneidade, as permanências e as mudanças, que 

respeitem as diferenças, valorizando as vozes das minorias, que se comprometam 

com a Memória, que fortaleçam identidades sociais e sejam capazes de intervir – 

enquanto sujeitos e não súditos – reavaliando os valores do mundo de hoje, deve 

permitir, também, a compreensão da sociedade, sua gênese e transformação, e os 

múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana; a 

compreensão de si mesmo como agente social e dos processos sociais como 

orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos", com esta proposta 

"construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente 

como sujeito e como produto dos mesmos." 

 
• Contextualização pedagógica: 
O estudo da construção de identidades, nesta 
série, passa pela reflexão e (re) elaboração das 
identidades dos próprios professores e alunos, a 
partir das articulações de suas diferentes vivências 
sociais, em especial dos diferentes grupos aos 
quais os alunos pertencem. 
Discutir a formação, a negação e a imposição de 
culturas espaço para a discussão do 
branqueamento e compreensão do processo de 
branqueamento na constituição da identidade 
nacional. para chegar à formação cultural do 
homem brasileiro através da música, da 
demarcação de terras/massacre indígena etc. 
(PPP, 2001: 238) 
 

Tomando a disciplina como “caso” a ser abordado dentro da grade curricular, 

para verificar os potenciais multiculturais e como é possível a construção da 

identidade negra de maneira afirmativa a partir de uma disciplina, observa-se que a 
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forma como esta proposta é organizada dá um passo largo no sentido de uma 

aproximação a um currículo com possibilidades multiculturais críticas, quando abre 

espaço para a discussão e compreensão do processo de branqueamento da 

população brasileira explicitamente no texto. 

Este espaço de conhecimento e de possibilidades no plano curricular, revela-

se ao mesmo tempo um espaço de contradições do restante do documento. Os 

autores revelam que compreendem as relações de poder, contudo neste sentido, há 

apenas esta constatação, mas não se explicita uma atitude, ação ou intenção de 

realizar uma análise crítica ou avaliação sobre como se processam estas relações e 

no que elas resultam, os possíveis conflitos e como equilibrar o conjunto de forças 

que atuam no interior do projeto curricular. 

Observando-se os objetivos da disciplina vê-se, no que se refere às 

intenções, potenciais multiculturais referências sobre identidade,  diversidade 

cultural, diferença e luta contra desigualdades, que são categorias centrais do 

multiculturalismo e na literatura sobre identidade negra (Canen & Assis, 2004; Silva, 

2003; Munanga, 2003; Sodré, 1999), indicando uma perspectiva de desafio a 

imagens congeladas de negros e negras. Isso pode ser visto através das categorias 

em “Quem somos nós”12 (PPP, 2001: P) onde são tratados os seguintes conceitos: 

cultura, igualdade social, desigualdade social, escravidão, aculturação, servidão, 

mercantilismo, etnocentrismo, sistema colonial, escravidão colonial, trabalho livre, 

trabalho compulsório e catequese, tratando dos primeiros homens no território 

brasileiro, na América e na África. (PPP, 2001: 222) 

Ainda na disciplina História, no elenco de conteúdos, encontramos um tópico 

referente às relações de poder onde são estudados os conceitos de capitalismo, 

trabalho escravo/trabalho e descolonização e história das representações e relações 

de poder onde se estudam as grandes guerras, as relações de Brasil com o mundo 

e as transformações políticas, econômicas e sociais no pós-guerra. 

Desta maneira encontramos possibilidades explícitas de abordagem das 

relações raciais / sociais que se estabeleceram no Brasil e que geraram um quadro 

racial/social com o qual nos defrontamos atualmente, portanto, não é necessário 

                                                

12
 2.2 Eixo Temático: História das representações e relações de poder./ Sub-temas: Relações de 

poder, cidadania e cultura no mundo contemporâneo./ Problemática: Quem somos nós? (PPP, 
2001:222) 
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alterar esta seleção programática para desenvolver um estudo contextualizado que 

permita estudar como as relações raciais entre negros e brancos se deram nestas 

conjunturas no Brasil afetadas pelo contexto mundial. Para tanto é necessário que 

haja uma intenção explícita e “vontade política” e compromisso social de 

“atravessar” o discurso curricular por uma proposta anti-racista que conte outras 

histórias das relações raciais entre negros e brancos no Brasil sob uma ótica 

multicultural crítica que desloque o negro do lugar servil, descongelando sua 

identidade de escravo trazendo e articulando outras variáveis e informações 

confrontando diferentes pontos de vista, dialogando com outros atores. 

 

3.5 ESPAÇO DE INCLUSÃO  

           A intervenção do É curioso qualificar por inclusão o espaço que versará sobre 

o sistema de avaliação, que nos contará sobre os procedimentos e mecanismos, 

que, por vezes legitimam a exclusão, como por exemplo, a jubilação. 

          O que percebi, de forma mais significativa, neste texto foi a sinalização para 

mudanças, em mudanças o texto apenas apresenta o cenário mundial, no qual este 

projeto foi construído e mostra também que a equipe que o formulou esteve atenta, 

ao seu modo, às demandas que geravam as mudanças e seus possíveis impactos 

na educação, no currículo e no cotidiano escolar.  

           A pós-modernidade é apresentada como a mudança e um elemento gerador 

de mudanças, conforme nos mostra o texto: “O pós-modernismo tem se 

caracterizado pela política das identidades, enfatizando o multiculturalismo e o 

respeito às diferenças” (PPP, 2001:382) 

Neste trecho não podemos dizer que a caracterização de pós-modernidade 

esteja errada, mas está muito reduzida e eu diria, um tanto distorcida, esta não é a 

marca principal da pós-modernidade. A caracterização da pós-modernidade foi feita 

de maneira a esvaziá-la, se os autores tinham a intenção de caracterizar o discurso 

pós-moderno, pelo viés da educação, deixando uma lacuna no que se refere aos 

potenciais multiculturais, plurais,que impõem a crítica e a reflexão, a capacidade de 

tomar decisões que o discurso pós-moderno traz em seu contexto, que podem ser 

extremamente favoráveis ao contexto escolar, principalmente o que se baseia no 

desenvolvimento de competências. Sobre o multiculturlismo, o texto traz para a 

reflexão o seguinte: Entretanto, na medida em que recai no relativismo absoluto e 



84 

 

abandona qualquer projeto coletivo, perde seu potencial progressista. (PPP, 2001: 

382) 

          O multiculturalismo é neste caso, é criticado no texto, demonstrando uma 

visão conservadora e tradicionalista (Silva, 2003: 91). Entretanto, no PPP, parece 

não ter havido a preocupação de trazer suas contribuições para teoria do currículo, o 

que seria apropriado desenvolver em uma análise crítica da proposta curricular, 

justamente no momento em que se processa uma intenção de reformulação, 

atualização ou consolidação de um projeto escolar institucional, como explicitado 

pelo próprio documento, discurso pós-moderno no espaço desta escola. 

O desafio pedagógico para o multiculturalismo. 

Expressão de seres divididos, mas que se negam 
a assim permanecer, a ética da identidade ainda 
não se apresenta de forma acabada. O drama 
desse novo humanismo, permanentemente 
avançado pela violência e pela segmentação 
social, é análogo ao da crisálida. Ignorando que 
será borboleta pode ser devorada pelo pássaro 
antes de descobrir-se transformada. O mundo vive 
um momento em que muitos apostam no pássaro. 
O educador não tem escolha: ou aposta na 
borboleta ou não é educador. (DCNEM / CEB / 
CNE: 1998; parecer 15/98). 

 
Caberia a uma escola transformadora enfatizar as 
duas dimensões dos fatos sociais: o convívio das 
diferenças e um projeto mais amplo de justiça 
social, para o qual se pode contribuir, inclusive, 
com um sistema de avaliação educacional 
bastante criterioso e orientado para a superação 
das desigualdades iniciais geradas pelo currículo 
oculto.  
Devemos combater os excessos do relativismo de 
modo a garantir a essência metodológica das 
ciências humanas, da filosofia e das artes, 
tornando-as acessíveis às camadas mais 
desfavorecidas, considerando e respeitando a sua 
cultura, dialogando com elas através de 
intertextos. (PPP, 2001:382) 

 

            Na versão mais conservadora da crítica, o multiculturalismo representa o 

ataque aos valores da nacionalidade, da família, da herança cultural comum. No 

caso do PPP, o multiculturalismo crítico representa o ataque à manutenção do 

padrão homogeneizante de excelência, de formar a elite (branca) dirigente. 

          Quando o multiculturalismo é apresentado apenas com a  possibilidade de um 

enfoque mais radical (relativismo absoluto), o texto deixa de mostrar as outras 

possibilidades de uma perspectiva multicultural mais moderada, que permite 
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confrontar, por exemplo, a cultura institucional com as culturas diferenciadas (das 

unidades escolares, dos professores, dos alunos, dos funcionários, dos pais e 

responsáveis). O multiculturalismo crítico pretende contribuir para o debate sobre 

formas pelas quais nosso cotidiano educacional possa trabalhar por uma sociedade 

mais justa, democrática, devendo buscar meios de fugir de radicalismos ou 

dogmatismos que congelam identidades e perpetuam discriminações. 

A escola que fala em recuperar seu prestígio, sua identidade padrão/referência 

nacional, parece, com esta distorção, ter receio da pós – modernidade, pelo fato 

dela por em xeque os padrões universais. É razoável, contudo, que a escola 

defenda seus padrões e princípios, mas não é razoável que ela o faça escondendo a 

tensão, apresentando o lado do pensamento pós-moderno que devemos combater, 

não abrindo espaço para o conflito, a tensão – universalismo vs relativismo e 

também para a possibilidade do pensamento pós-crítico, sem dar conta das 

perspectivas diferenciadas do multiculturalismo.  

É interessante comentar que, junto ao relativismo, vem a crítica ao 

etnocentrismo, esta última sendo desejada, mas, para isso, seria necessário 

relativizar o próprio relativismo. Fica implícita a intenção de “manter”, não partindo de 

uma correlação de forças, mas da omissão de outras possibilidades. Se isto não é 

intencional indica a falta de melhor apreciação da questão da pós - modernidade. 

A pós - modernidade dá voz a questões que foram silenciadas. Aproveitando 

que o texto traz à pauta algo sobre a pós - modernidade, ainda que, com algumas 

distorções, abrem-se possibilidades de verificar, no discurso do PPP, como são 

tratadas as questões referentes a este tema. A estratégia mostrada no texto é a de 

que o colégio vai usar para implementar o PPP o desenvolvimento de um currículo 

por competências. No projeto é possível vislumbrar um processo de democratização 

ou identificar uma referência central com viés multicultural, no tratamento a essas 

competências. 

         No que o texto descarta o relativismo, ele descarta, também, uma das tensões 

do multiculturalismo, que é do relativismo vs o universalismo e, desta maneira, 

ignora o conflito como constituinte das relações sociais de poder, em particular as 

que se travam na escola. O que esta concepção de pós – modernidade apresentada 

no texto mostra é um certo “receio” às questões referentes à diversidade quando se 
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associa imediatamente multiculturalismo à relativismo absoluto sem considerar as 

potencialidades da perspectiva multicultural. 

          A linguagem constrói os objetos de que fala e ao falar de multiculturalismo, o 

texto o associa ao relativismo absoluto e, neste sentido, elege tratar de uma das 

possibilidades do enfoque multicultural e silencia, omite, exclui outras tantas. É 

omitido do multiculturalismo um aspecto importante como estratégia de romper com 

preconceitos e da escola é tirada a possibilidade de vivenciá-lo reconhecendo os 

desacordos/conflitos. 

          O discurso trazido no texto mostra um contexto um tanto impermeável às 

influências das relações sociais que são percebidas e que podem levar a considerar, 

na proposta, os desacordos, conflitos e incertezas, na medida em que a crise afeta 

aos indivíduos, os sujeitos da escola. Mostra, também, que a escola identifica a crise 

só no que afeta aos alunos. Os sujeitos que são mais avaliados. Seria o caso da 

escola se perguntar como a crise afeta também aos servidores docentes e 

administrativos, como cada grupo vem trazendo o impacto da crise para o processo 

escolar. 

          Sem considerar as diferenças, pode-se aprofundar as desigualdades. 

Diferenças mais acentuadas vêm a tona com mais vigor com movimentos 

relativistas, contudo este movimento não deve ser silenciado pela cultura escolar, 

deve ser levado em conta o seu potencial, suas possibilidades de enriquecimento.                

Desvelar o currículo oculto e trabalhar com a diferença pode fazer emergir o conflito, 

o que tem um lado desejável na formação do cidadão crítico. 

           Tratar de inclusão significa discutir a diversidade e se aprontar para os 

desafios que dela advêm, os desafios de conviver com a diferença ou de negá-la. 

Tratar da inclusão permite falar de currículo no que se refere à seleção, do que se 

privilegia e do que silencia no discurso escolar. Permite abordar a questão das 

identidades, da diversidade e da pluralidade, pelo viés do multiculturalismo, 

enquanto proposta que desafia preconceitos que congelam as identidades. 

O fato da inclusão ser tratada no último capítulo pode ser interpretado em 

termos de baixa prioridade ao tema. Em outra perspectiva, pode ser interpretada 

como uma tarefa que deve vir após a descrição da comunidade escolar. Assim após 

ter feito uma análise da composição da sua comunidade, o PPP sabe o que e quem 

precisa incluir, como são constituídas e tratadas as diferenças no seu interior, 
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conhece as culturas locais para saber lidar com elas da forma mais adequada e se 

encontra habilitado a incluir. 

Ainda sobre o relativismo, o texto aborda uma forma de expressão do mesmo – 

o absoluto – que realmente deve ser evitado. No entanto, quando se admite 

diferença e o respeito à diferença, acontece alguma relativização. O que pode estar 

por trás da intenção de selecionar apenas o conteúdo “indesejável” do relativismo é 

um receio desta relativização. Mas o que devemos recear não é o relativismo 

absoluto, mas sim, devemos temer e combater todas as formas de absolutismos. 

O texto declara, de forma significativa, a intenção do colégio de manter, de 

modificar sem perder: é um tanto contraditório transformar sem trocar.  Manter pura 

e simplesmente é estar refratário à crítica, é incorporar de forma assimilatória e 

folclórica, a diversidade, sem possibilidade de “hibridização dos discursos ” (Canen, 

2002) o que gera tensões, após ser feita  a crítica sobre o que se quer manter ou 

alterar. Como trabalhar com a diferença tendo em pauta manter . . .  sem perder . . . . 

Será manter a diferença, a distância, a hierarquia, as relações de poder, não estarão 

aí alguns dos antigos valores dos quais não se quer abrir mão? 

 

3.5.1 O ESPAÇO DE INCLUSÃO SOB A ÓTICA DO MULTICULTURALISMO 

           Em contraponto ao conflito/desacordo que a escola silencia, o currículo, 

através de uma proposta crítica, pode incorporar o diálogo, comprometimento e a 

solidariedade entre os grupos para não recair no “temido” relativismo absoluto. 

           Para a reedição deste trecho será interessante apontar para outras idéias do 

multiculturalismo. Canen (2000, 2002, 2003) aponta que “o pós-modernismo, 

movimento que tem como um de seus constituintes os estudos culturais, traz como 

características o multiculturalismo.” O multiculturalismo que, numa visão para 

educação, contemple a diversidade, sendo este multiculturalismo considerado como 

estratégia que desafia os preconceitos que congelam as identidades” produzindo um 

trabalho de qualidade social que inclua todos. 

Baseado nesta concepção o multiculturalismo aponta, como referencial, para a 

política das identidades, o respeito às diferenças e a valorização das narrativas 

particulares e plurais. A tensão entre o global e o local, discutida no bojo do pós-

modernismo, se reflete no multiculturalismo, através da tensão entre o relativismo e 

o universalismo, tensão esta que deve ser articulada em cada ponto dos processos 
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em questão para a construção/desenvolvimento das identidades. Essa construção é 

dinâmica e há riscos de se incorrer em extremos, absolutismos, tanto no relativismo 

quanto no universalismo.  

Atitudes de risco desafiam o controle, as garantias que visam manter o padrão, 

no caso, o paradigmático padrão de qualidade de ensino. Como estamos numa crise 

social, com movimentos que apontam para o incerto, o papel da escola, neste 

momento, será o de mediar esta tensão e negociar para que as demandas 

diferenciadas do conjunto da comunidade/ sociedade alcancem o objetivo de 

construir um projeto amplo de sociedade, na qual a escola se inclui e deseja fazê-lo, 

sendo um espaço de inclusão. Para tanto, devemos atenuar os conflitos, 

primeiramente, colocando-os na pauta de negociações, declarando, assim, a 

intenção do diálogo, o que já funcionará como bandeira de paz.  

Apresentar a intenção de valorização dos discursos locais promovendo 

oportunidades de debate curtos, muitos e com uma referência teórica crítica, 

valorizando as identidades plurais, dando voz a estas pluralidades nos conteúdos 

curriculares, tratando das questões étnico-raciais e de gênero além das 

desigualdades sociais, da violência, da saúde e outras, como temas transversais 

que atravessa o cotidiano de uma grande escola pública, é parte do 

multiculturalismo. Não distorcer idéias. O relativismo absoluto pode gerar até 

guerras. Mas o relativismo não. 

Em determinados momentos há que se relativizar para fazer emergir as causas 

dos conflitos sociais para poder trabalhar no sentido de resolvê-los. Senão por isso, 

qual será a necessidade de desenvolver uma metodologia pautada na resolução de 

problemas? Assim o projeto estará contribuindo para a superação das 

desigualdades geradas pela ocultação das diferenças. 

Argumento com Canen e Oliveira (2004), a partir do multiculturalismo, que 

devemos operar com a tensão – relativismo versus universalismo de forma madura 

de modo a garantir a presença das vozes dos cidadão críticos que a escola vem 

formando, tornando acessíveis a todos o debate sobre a diversidade no interior da 

escola, de modo que, contemplando esta diversidade, possamos ter um trabalho 

diferencial e diferenciado de qualidade social inclusivo e inclusive para todos. 
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De que diversidade estamos falando? De diversas diversidades, das diferenças 

dos sujeitos: portadores de necessidades especiais físicas e emocionais; de 

diferentes grupos étnico-raciais; de sexos e gêneros diferentes; de orientações 

sexuais diferentes; de orientação religiosas diferentes; de classes sociais diferentes, 

etc . . .Uma matriz cultural plural e complexa e nenhuma destas matrizes devem ser 

silenciadas sob o receio de cairmos no relativismo absoluto. Nosso desafio é dar-lhe 

vez e voz no currículo sem cair no absolutismo, nos excessos. Correr risco de fazê-

las emergir com suas dificuldades e possibilidades de forma reflexiva e crítica, pois 

só assim formaremos agentes sociais construindo a competência de criticar, 

aprendendo a fazer a crítica na escola. A pós-modernidade, a globalização, a 

microinformática e o neoliberalismo nos desafiam, na medida em que são tão 

dinâmicos e atuais que nos ultrapassam e nós temos que apreendê-los e aprendê-

los, fazendo e atuando, em tempo real, ainda que, sem estarmos preparados para 

enfrentar as demandas contemporâneas e nesta hora estamos tão pouco 

preparados quanto nossos jovens. Ainda somos uma geração que tem cuidado, 

medos e queremos preparar algo para um tempo que vem, mas não temos mais 

certezas. 

           O texto adota uma visão limitada da dinâmica do multiculturalismo focalizando 

apenas seus efeitos indesejáveis, mas não aponta os que podem ser recomendáveis 

de se adotar numa escola que se diz progressista, deixando de considerar as 

práticas que realiza sob o viés da relativização. 

            Uma perspectiva sob o enfoque multicultural poderia apresentar as 

possibilidades do diálogo, da negociação. O texto ressalta o caráter conservador da 

instituição que, de antemão, afasta proposições diante da possibilidade do incerto e 

do conflito. Tal abordagem impede que se extraiam todos os efeitos, até os 

positivos, de uma abordagem multicultural, daí os trabalhos feitos sob uma ótica 

relativista terem sua importância desvanecida. 

           Uma das possíveis conseqüências deste receio com relação ao relativismo 

absoluto, uma possibilidade da pós-modernidade, é que pode negar aos agentes 

sociais negros desta escola a possibilidade de construção afirmativa de suas 

identidades. O padrão e controle que o texto ressalta, são difíceis de se manter 

diante da diversidade, assim sendo, abrir espaço para a diversidade tem que ser 

negociado dentro dos espaços de padrão e de controle, sem perder e até 
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recuperando o antigo padrão. Está posta uma tensão no interior da escola, um 

conflito que deve ser negociado durante o processo de implementação do projeto. 

          O que o discurso cala são as outras possibilidades viáveis de se construir a 

crítica, pois é no debate sobre a diversidade, a partir da consideração de uma certa 

relativização,  que aflora a divergência e abre-se, também, o espaço para o conflito e 

a oportunidade de se desenvolver as competências de argumentar, negociar, 

conhecer, conviver e resolver problemas enfrentando desafios. Os desafios em 

tempo real. Fazer um discurso de combate ao relativismo como se ele só 

acontecesse em excesso é como jogar fora a criança com a água do banho. 

           O texto deste documento torna-se contraditório diante desta análise em vários 

trechos, porém esta própria contradição contem os limites e as possibilidades de se 

travar, no interior do projeto da escola, um debate teórico sobre multiculturalismo. 

Isso faz com que a inclusão, mesmo que recortada e distorcida do debate sobre a 

pós-modernidade, nos permita dialogar com a escola através do seu texto, com uma 

gama de diferentes concepções o que só contribuirá para o enriquecimento do 

debate e para o avanço da identidade institucional do colégio, em uma perspectiva 

multicultural. 
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CAPÍTULO 4  
EXPERIÊNCIA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS OU ALTERNATIVOS DE 
EDUCAÇÃO.  
 

As disciplinas eletivas poderão versar sobre um 
tema ou uma problemática e compreender uma 
abordagem interdisciplinar. (PPP, 2001:366) 

 

No que se refere à organização curricular, um grande avanço foi incorporado à 

proposta curricular do colégio. O colégio instituiu a partir do PPP/2001 a disciplina 

eletiva para os alunos do ensino médio como uma forma de contemplar a parte 

diversificada prevista nas diretrizes do ensino médio*. Elas funcionavam do seguinte 

modo: na primeira versão em 2001, o aluno deveria cursar cinco disciplinas eletivas, 

durante os três anos do curso de ensino médio; na segunda versão em 2002, (três) 

disciplinas e por último, em 2003, 1 (uma) disciplina durante o ensino médio. Com a 

criação de disciplinas com este caráter “eletivo” contemplava-se a autonomia, 

iniciativa, criatividade, desejo e empenho de professores e alunos, além de 

envolverem a parte pedagógica no intuito de viabilizar o cumprimento de suas 

finalidades. As disciplinas eram definidas a partir de propostas elaboradas pelos 

professores, a administração garantiria tempos e espaços escolares e infraestrutura 

para a realização das mesmas. 

Algumas propostas eram de caráter interdepartamental para cumprir o 

propósito interdisciplinar e estas disciplinas o faziam com muita propriedade13. As 

disciplinas eletivas eram a tradução do interesse pela diversidade presente no 

panorama curricular. Este discurso explicitava uma política de contemplar a 

diversidade de maneira negociada, articulada e democrática. Ainda que os alunos 

fossem obrigados a cumprir três eletivas ao longo do ensino médio, eles poderiam 

optar pelo período no qual pretenderiam realizá-la e nada os impedia de escolher 

mais disciplinas além das obrigatórias. Até o processo de avaliação das eletivas era 

diferenciado. Não era fechado com provas e exercícios.  

  
 

Terão, necessariamente, uma avaliação sistemática 
com registro de conceitos ou notas, resultante não só 
de prova ou trabalho acadêmico stricto sensu, como 

                                                
13

O elenco destas disciplinas está descrito no capítulo 4 do PPP. Mais adiante será relatado neste 
estudo minha experiência na oferta de uma disciplina eletiva que abordava a questão das relações 
raciais na escola. 
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também de relatórios, “portfolios”, produtos multimídia 
ou outros. (PPP, 2001:366) 
Para cada oferecimento haverá necessidade de exigir 
do aluno, ao final, um registro das atividades 
envolvidas (monografia, relatório, descrição das 
etapas percorridas, resumo de atividades etc) (PPP, 
2001: 367) 

 

O princípio de organização e de desenvolvimento das disciplinas eletivas e a 

forma de avaliação era coerente com um processo de construção de competências e 

com a proposta pedagógica que está delineada no PPP:  

- No leque de disciplinas eletivas, deverá ser 
oferecida ao aluno a oportunidade de cumprir a 
eletiva na forma de Estágio de Socialização 
Comunitária em áreas ou órgãos especializados, 
perfazendo um total de, no mínimo, 60 horas anuais, 
por estágio (valendo por uma eletiva de 2 tempos). 
(PPP, 2001: 367) 

 

        Outro grande avanço trazido com a proposta das eletivas foi possibilidade de 

estabelecer parcerias entre o Colégio e a sociedade, através de instituições de 

caráter não instrucional ou acadêmico, especificamente, e também a possibilidade 

de oferecer aos alunos o convívio em outros segmentos sociais que demandam um 

trabalho educativo, no sentido mais amplo, podendo até optar por uma substituição, 

ao invés de  realizar uma ou duas disciplinas eletivas ele poderia realizar estágio de 

Socialização Comunitária. Esse estágio seria cumprido em órgão, instituição, 

empresa ou entidade específica que possibilitassem ao aluno relacionar os 

conhecimentos e as competências adquiridas na escola com a realidade do mundo. 

(PPP, 2001:367). 

         Apresentei uma proposta da disciplina eletiva para ser oferecida junto ao 

departamento de História intitulada :”A trajetória dos alunos negros no CP II”. Estas 

disciplinas eletivas eram oferecidas sempre vinculadas a um departamento 

pedagógico, neste caso, esteve vinculada ao departamento de História, mas poderia 

ser de Sociologia ou até Geografia. Interessante é que a aplicação da eletiva 

acontecia no ano em que era promulgada a Lei 10639/ 03, mas ainda não havia sido 

amplamente divulgada. Poucas pessoas na escola a conheciam. Hoje este quadro 

modificou um pouco, as pessoas conhecem a lei, mas sua implementação acontece 

de forma difusa e assistemática.  

         Os departamentos tinham um período para apresentar suas disciplinas eletivas 

e ainda que eu não fizesse parte do departamento, a disciplina foi aceita pela 
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relevância do tema e porque eu estava pesquisando o assunto. No tempo previsto a 

disciplina foi anunciada. O horário era pela manhã das 10h 30 às 12h para os alunos 

e alunas do turno da tarde e de 13h às 14h 30 para os alunos do turno da manhã, 

sempre às terças-feiras. Inscreveram-se 18 alunos e alunas na turma da manhã e 08 

alunos e alunas na turma da tarde. Quando perguntavam a estes alunos  e alunas 

qual era sua eletiva, no início eles respondiam que era “sobre negros”, outros diziam 

que era “sobre preconceito”. 

           Acredito que o fato de ser uma professora negra que estava apresentando a 

disciplina foi um diferencial importante. Logo no início do pequeno curso desta 

disciplina surgiram questões e conflitos sobre preconceito e discriminação e estes 

temas foram acolhidos como sendo relevantes para “desfilar” no palco da sala de 

aula. Nesta disciplina, os alunos realmente desenvolviam as competências de 

argumentação e do confronto de idéias. As competências eram as mesmas 

oficializadas nos programas, mas a seleção de conteúdos era outra, bem própria da 

eletiva. Eu não pertencia ao corpo docente da unidade escolar onde era lecionada a 

disciplina, na ocasião meu setor era diretamente ligado a Secretaria de Ensino, 

então eu falava de outro lugar, lugar este, diferente daquela unidade escolar. Eu 

pertencia a um lugar marcadamente diferenciado no quadro de docentes do colégio.  

 

4.1 A  mulher negra que “vem de fora”  falar de negros na escola. 

         Tivemos no início do curso um conflito racial, alunas que discriminavam outra 

aluna que se auto-declarava negra. Esta aluna negra tinha poucos modelos 

referenciais dentro da escola para constituição de uma identidade negra afirmativa, e 

fora da escola, ela contava com a mãe, uma mulher branca, que era a responsável 

pela afirmação positiva da identidade negra daquela menina, mestiça/parda de pele 

escura e cabelo crespo. Eis então que surge uma professora, negra, falando de 

ações afirmativas para negros e desconstrução de preconceitos, trabalhando para 

elevar-lhes a auto-estima. Isto representou uma outra possibilidade de referência 

para alunos brancos e negros. 

         Levei muito material para eles e elas, apresentei textos, revistas, livros e eles 

traziam matérias sobre cultura negra, lembro que discutimos ainda o título da novela 

“Da cor do pecado”14 que estava sendo gravada e anunciada, mas ainda não havia 

                                                
14

 Novela: Da cor do pecado (2003). 
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estreado. Estes alunos e alunas foram incentivados a ir a exposição da África15 no 

CCBB, nós assistimos o filme “Cidade de Deus” e alguns deles assistiram à palestra 

do Prof. Muniz Sodré no Sinpro-Rio. Eles também foram incentivados por mim a irem 

a Bienal do Livro. Poucos professores propunham tantas coisas para fora dos muros 

do Colégio, essa era a vantagem da disciplina eletiva. Os alunos a escolhiam, o 

currículo era construído em boa parte durante o processo de forma dinâmica e 

participativa, seu conteúdo tinha um eixo, mas não era “amarrado” era relativamente 

livre. O currículo de uma disciplina eletiva desta natureza era o que poderia ser 

chamado de “página em construção”. 

          O trabalho de conclusão da disciplina foi um mapeamento étnico-racial do 

corpo discente da unidade escolar, feito pelos alunos e alunas do curso, tendo sido 

realizado em duas etapas: primeiro o levantamento foi realizado de forma arbitrária, 

junto com os alunos usando o caródromo16 e a classificação foi arbitrária, decidida 

com os próprios alunos segundo nossas apreciações, a cada dúvida sobre como 

classificar os alunos e as alunas havia uma discussão pautada na questão sobre 

quem é considerado negro, pardo, branco, amarelo ou indígena aos olhos da 

sociedade brasileira. Para esta classificação usamos os mesmos atributos do IBGE.  

O primeiro levantamento, feito pelo grupo, nos deu um quadro, na segunda etapa, os 

alunos e alunas foram para suas turmas e interrogaram seus colegas sobre sua cor.  

Os alunos e alunas tinham que se enquadrar dentro das classificações: negro/a, 

pardo/a, branco/a, indígena e amarelo/a. Tive relatos bem interessantes e esta 

sondagem serviu no meu trabalho, pois me fez olhar com mais atenção os mestiços, 

considerados aqui aquele(a)s que se declararam pardos, pois eles e elas são 

consideravelmente numerosos na comunidade discente. Preferi na minha análise 

usar os dados coletados pelos alunos por estarem baseados na auto-declaração.            

Durante todo curso a melhor freqüência foi dada pelo grupo da manhã, mais 

numeroso, mais complexo, formado por alunos e alunas que estudavam no turno da 

tarde e vinham para a escola mais cedo. O grupo da tarde estudava de manhã e já 

chegava um tanto cansado da jornada matutina. O rendimento destes alunos e 

                                                
15

 Exposição sobre arte e cultura africana que contribuiu em grande medida para a valorização desta 
arte e cultura colocando-a como uma relevante contribuição de matriz africana no cenário nacional e 
mundial dentro de um importante espaço do equipamento cultural da cidade. 

16
 Caródromo: cartão com as fotos 3x4 coloridas ou em preto e branco dos alunos e alunas por turma. 

Este cartão é usado pelos setores para identificação dos aluno(a)s. 
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alunas era menor, apesar do empenho. O final do curso foi um tanto comprometido, 

pois foi atravessado pelo processo de eleição para Direção Geral do CP II. No ano 

de 2004 esta disciplina não foi oferecida. Alguns professores de História e de Artes, 

se aproximaram para saber do que se tratava porém não foi tomada nenhuma 

iniciativa para dar um caráter mais interdisciplinar, no entanto destaca-se o fato de 

uma professora de Artes emprestar-me um catálogo caro e belíssimo de uma 

exposição sobre África que ocorrera na França, a qual ela teve acesso. Foi uma boa 

oportunidade de apresentar elementos importantes da cultura africana e saber que 

já existiam possibilidades na escola de se explorar elementos da cultura africana, 

além de aproveitar o equipamento cultural da cidade e o interesse de alguns 

professores que ainda não haviam encontrado uma forma de inserir outros olhares 

sobre seus conteúdos escolares. 

           Em 2002 tive oportunidade de participar do 2º COPENE na UFSCar e 

estabelecer contatos com pesquisadores negro(a)s de todo Brasil e ver neste 

congresso a constituição da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros_ABPN 

nacional, nesta ocasião um grupo de pesquisadores negros e negras de São Paulo 

pretendia criar uma seção estadual da associação em São Paulo (ABPN_SP). Este 

fato não saiu da minha cabeça desde então, pois acreditava que seria fundamental 

fazer convergir as forças e conhecimentos de pesquisadores negros e negras que 

estudavam, pesquisavam e discutiam as questões sobre negros e negras na 

sociedade brasileira, ligados ou não a universidade. A existência desta associação 

motivou boa parte dos meus estudos pois considerava que a formação da 

associação seria a situação mais interessante e poderia  atender a demanda de 

negros e negras que discutiam relações raciais no meio acadêmico. Acompanhei 

este debate como professora, pesquisadora, dirigente sindical e coordenadora de 

escola de formação de professores. O conhecimento adquirido por estar no circuito 

formal da universidade foi fundamental para olhar melhor o lugar que os negros 

ocupam nas escolas privadas, fato vivenciado pela autora deste estudo.  

            Em 2003 participei de aulas com o Prof. Muniz Sodré na Escola de 

Comunicação da UFRJ e conheci mais de perto suas idéias e a grande contribuição 

de sua obra que nos apresenta aspectos da identidade dos negros no Brasil, tornou-

se imperioso, a meu ver, neste momento, que este mestre conversasse com 
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professores na Escola do Professor do Sinpro-Rio17. Foi organizado um seminário18 

com três palestras que foram proferidas por: Muniz Sodré (RJ), Hélio Santos (SP) e 

Joel Rufino(RJ), o que significou um importante marco na minha trajetória no 

sindicato, pois trazia para a entidade o debate da questão racial, a relação com a 

educação e com os professores, como um tema a ser considerado inerente à 

formação docente de que trata a escola deste sindicato. 

           No início de 2004, foi realizado um ensaio de uma pesquisa que tinha o 

objetivo de traçar o perfil dos professores da rede particular do município do Rio de 

Janeiro, na realidade um ensaio. Neste ensaio, que não pode ser considerado uma 

pesquisa ou censo devido a questões dos procedimentos usados que não seguiam 

os padrões que lhe conferissem rigor acadêmico, a começar pelo espaço amostral 

definido sem critérios, pois respondia o questionário professores e professoras que 

freqüentando a Escola do Professor desejassem fazê-lo. Contudo, finalizada a coleta 

de dados, foi possível perceber que não dava para considerar uma pesquisa, mas 

pode-se dizer que foi feito um breve levantamento, mesmo assim esta empreitada 

teve o mérito de aproximar mais ainda o sindicato da questão do trabalho de negras 

e negros no campo do magistério da rede particular. A questão das relações raciais 

vistas pelo sindicato nos remetem a questões no âmbito da política, do trabalho e da 

educação, principalmente, e todos os movimentos sociais devem estar engajados na 

luta contra o racismo institucional que se desenvolve através do conhecimento das 

questões raciais no Brasil.  

           O fato de ter o Sinpro-Rio como parceiro nesta luta foi uma conquista da qual 

tenho o orgulho de estar protagonizando. O trabalho no Sinpro-Rio, como 

Coordenadora da Escola do Professor, espaço gerado a partir do Centro de Estudos 

e Atualização em Política e Educação (CEAPE), tornou possível a participação em 

uma série de eventos educacionais nacionais como: nos CONEDs, do COED, dos 

FSMs e FMEs e de duas reuniões da ANPEd, todos estes encontros de caráter 

amplo permitiram articular as linhas essenciais às atividades sindicais: educação, 

trabalho e política, a fim de propor  cursos para a escola que tivessem como tema o 

que estivesse sendo estudado no Brasil e no exterior. Temas diversos que têm 

                                                
17

 Escola do Professor do Sinpro-Rio 

18
 Seminário: Percepção dos Negros na Sociedade Brasileira, realizado em 2003 na Escola do 

Professor 
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mobilizado o conjunto da sociedade e que tem sido atribuído a educação a tarefa de 

desenvolvê-los. As atividades de formação de professores produzidas na Escola 

visavam dar ferramentas ao professor para lidar com seus limites e possibilidades. 

Em 2004, um dos cursos oferecidos pela Escola foi sobre História e Cultura Afro-

brasileira (HCAB) realizado em três módulos  (2004.1, 2004.2 e 2005.1)19. Foi 

realizado um debate sobre cotas – reserva de vagas para negros nas universidades 

públicas, na subsede do sindicato em Campo Grande, na sede também foi feito um 

debate sobre o mesmo tema, aberto a toda categoria, mas com objetivo principal de 

atualizar a Diretoria para o debate e posicionamento com relação às políticas de 

ações afirmativas para a promoção da igualdade racial. 

           Durante o primeiro módulo do curso HCAB foi pensada a possibilidade de se 

constituir a ABPN_RJ, fato que veio se consolidando desde então. Foram realizadas 

reuniões para que se discutisse este assunto. Na primeira reunião contamos com a 

presença do Prof. Dr. Henrique Cunha Jr., presidente da ABPN nacional, que nesta 

ocasião apoiou nossa iniciativa. Paralelo a este evento, muitos contatos foram feitos 

com pessoas do movimento negro para promoção da igualdade racial para constituir 

um quadro valoroso para a ABPN_RJ. 

Em dezembro de 2004 por ocasião da montagem da programação para o 1º 

semestre de 2005 foi criado o Fórum da Diversidade na Escola. Neste espaço de 

debate foram abordadas as questões de gênero, raça, violência na escola e meio 

ambiente. A demanda aumentou e foi criado outro curso de HCAB. 

           Nesta estrada sonho, me fortalecendo e agregando os esforços de grandes 

parceiros. O NEN passa a integrar o elenco de nossas parcerias e consolidar outras, 

com o Ceafro, PVNC, Educafro, Cedine e outras organizações que já compõem uma 

parceria com o sindicato fazendo com que ele além de tudo que já é e representa, 

torne-se “um quilombo”, um espaço de resistência e afirmação da identidade negra 

no magistério, em particular, da rede privada ampliando cada vez mais a atuação da 

entidade aliada aos movimentos sociais.  

            Os fatos acima mostram como foi possível aproveitar algumas das 

oportunidades de inserção nas mobilizações do movimento negro para a construção 
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 Semestralmente era produzida no Sinpro-Rio uma revista que era o Guia de Programação da 
Escola do Professor, que continha a programação de cursos e eventos que seriam realizados por 
semestre. Estes cursos podem ser verificados no guia de programação de  ano 2004 e 2005 
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de um projeto por uma educação plural, multicultural, estreitando relações com o 

movimento negro organizado na academia ou na militância e abrindo a possibilidade 

do sindicato, como movimento social, contribuir com mais esta causa operando de 

forma múltipla, além de operar somente de forma corporativa como faz 

tradicionalmente com sucesso. A Escola do Professor20 dá essa possibilidade mais 

ampla e diversificada e o engajamento nesta proposta de luta é importante, 

permitindo que o sindicato cumpra seu papel social, assumindo  novas demandas 

igualmente plurais . 

            É bom notar que como diz o ditado popular, “aquilo que não nos mata, nos 

fortalece”, assim acontece com o texto do PPP. É por dentro dos silêncios e, 

principalmente, nas contradições ou melhor dizendo ambigüidades, que residem as 

alternativas. Observando a proposta curricular de algumas disciplinas do ensino 

médio, percebe-se algumas possibilidades de atuar numa perspectiva multicultural, 

que contribua para o descongelamento das identidades e para acabar com 

preconceitos, abrindo caminho para diferentes olhares sobre a diversidade, como 

por exemplo na disciplina história no tópico referente à contextualização pedagógica 

(PPP, 2001: 328). 

             Assim, encontramos vários espaços na proposta curricular que permitem 

contemplar história e cultura africana e do povo africano que veio para o Brasil para 

ser escravizado, de maneira bem mais ampla do que prevê a Lei 10639 / 2003. O 

texto logo no início relaciona música a “manifestações sonoras de grande 

diversidade.”, o que nos indica a percepção dos autores sobre as contribuições que 

um olhar, sob uma abordagem mais plural e multicultural, pode acrescentar à 

proposta curricular. 

“Para tal, é necessário que o aluno tenha a 
oportunidade de executar sua capacidade 
criadora, tendo contato com produções musicais 
de variados períodos históricos e espaços 
geográficos, aprendendo a valorizar a diversidade 
sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais ou 
sociais. (PPP, 2001: 286).  

 
               Partindo de uma perspectiva multidisciplinar, um pesquisador, ainda que 

especialista em apenas uma disciplina é capaz de identificar momentos em que as 

diferentes disciplinas que compõem o currículo podem dialogar do ponto de vista 
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 Escola do Professor - Centro de Estudos e Atualização em Política e Educação do Sinpro-Rio 
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científico, histórico ou social, de forma mais aprofundada as questões que venham 

afetar a construção das representações sociais dos diferentes grupos étnico-raciais, 

em particular dos afro-brasileiros.  

             O que é necessário é o desejo e a vontade política, fruto de uma ação 

consciente e conseqüente com um motor ideológico numa tendência contra-

hegemônica para olhar e ver as possibilidades de transformação sem descartar o 

que já existe. Lançando mão das próprias lacunas e silêncios desta prática 

curricular. Onde a proposta cala, ela pode consentir e no que ela é omissa, é 

também permissiva, e nesta lacuna pode permitir a diversidade. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

Esta pesquisa buscou compreender quais e como se dão as contribuições do 

discurso escolar (PPP) para a construção da identidade negra de maneira afirmativa, 

pela análise do texto do projeto político pedagógico, e verificar este mesmo discurso 

escolar, traduzido na proposta curricular interfere na construção da identidade negra. 

O estudo serviu para verificar, desvelar algumas marcas / formas de discurso que 

concorrem para a construção da identidade negra, no espaço escolar e na teoria, 

sinalizar algumas lacunas, ênfases, omissões, espaços de possibilidades e como 

estes “ruídos” revelam ou silenciam a questão racial na escola. 

De acordo com a identidade histórica, tradicional afeita às tradições 

apresentada para o colégio, não é de se espantar que esta escola tenha sido 

convocada a implementar as novas orientações político e pedagógicas, quando algo 

de novo acontecia em termos de políticas públicas para educação nacional e que 

implicaram em reformulação de ensino a fim de produzir alteração curricular em todo 

plano pedagógico do Colégio. Contudo, tamanho empenho e determinação não foi 

detectado de tão forma explícita, e em caráter institucional, para promover 

alterações quando o texto da LDB foi recentemente modificado, promovendo 

também uma alteração curricular, como ocorreu no caso do artigo 26, pela Lei 

10639/03, não houve movimentação semelhante para promover uma reformulação 

diante da alteração da LDB no seu artigo 26 por ocasião da implementação da Lei 

10.639 de 9 de janeiro de 2003. 

O processo de implementação da reforma descrito no texto do PPP não nos 

informa de maneira explícita sobre conflitos, tensões e resistências que porventura 

possa ter havido durante a construção de documento de tal importância. Entretanto, 

não podemos afirmar que o processo transcorreu sem críticas, pois pode ser notado 

ao longo deste estudo, a “competência” dos autores do texto em silenciar algumas 

vozes. O que teriam dito “algumas vozes” silenciadas? 

A política para o acesso de negros nas universidades públicas e a alteração 

do artigo 26 da LDB esta última através da lei 10639/03, são dois eventos originados 

a partir de políticas de promoção da igualdade racial que interferem de forma 

contundente na cultura escolar, a última, afetando mais diretamente ao currículo 
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propriamente, e após a implementação destas ações afirmativas a nossa sociedade 

certamente não será mais a mesma.  

Sabemos que mudanças políticas que impliquem em mudanças de postura, 

demandadas pelas “minorias” causam “confusão” e é por este momento conturbado 

que estamos passando agora. As pessoas não sabem como se comportar diante 

destas alterações, só conseguem perceber até onde estas mudanças as afetam 

individualmente, não alcançando a dimensão do ganho que tais alterações podem 

produzir do ponto de vista social. É certo que mudanças de qualquer natureza, bem 

como no caso, as alterações curriculares demandam um certo tempo e 

disponibilidade interna para serem incorporadas. A pequena redução de vagas 

tradicionalmente destinada ao grupo dominante que disputava 100% das vagas e 

agora passa a disputar 80% das mesmas, permite com esta distribuição, a 

possibilidade de acesso de grupo tradicionalmente excluído. Por outro lado este 

grupo excluído tratado como “minoria” tão sujeita a desvalorização de sua identidade 

ainda não tem certeza se este lugar – a universidade - é o seu lugar. Os sujeitos, de 

ambos grupos étnicos, brancos e negros, sofrem uma crise identitária, um percebe 

que não é dono, herdeiro natural de tudo e o outro descobre que tem direito, que 

pertence, que pode participar e que também é dono, digno e merecedor de acessar 

e usufruir dos bens sociais produzidos por homens e mulheres brasileiro(a)s.  

O que “dói”/incomoda é a percepção do grande período de tempo em que 

muitos brasileiro(a)s, negros e brancos, foram usurpados da possibilidade de pensar 

uma sociedade sem preconceito e sem tamanha desigualdade racial. Caberá a 

escola, em grande medida, promover uma grande reflexão sobre a desigualdade 

racial e convívio social, sem preconceito e discriminação de qualquer natureza. 

A sociedade tem seus conflitos e contradições, passa por reformas, 

revoluções, enfim, transformações. A sociedade muda de estado, de situação e até 

para sermos reprodutivistas, hoje, temos que considerar que, se a escola reproduz, 

ela reproduz não só as ideologias dos grupos dominantes, ela também produz, 

reproduz, e incorpora da mesma sociedade os movimentos de resistência, as 

demandas de mudança de uma situação injusta a uma situação de mais justiça 

social e a escola está muito mais permeável aos movimentos da sociedade civil 

organizada. Neste sentido a escola traz, para seu interior, os conflitos gerados pelas 

demandas dos diferentes grupos sociais determinados por interesses distintos.  
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Talvez exista medo de que outros conflitos possam ser gerados a partir da 

distribuição do poder, mudando perfis e hábitos, formas de pensar. Como bem 

sabemos, mudanças não são naturais nem rápidas. Precisamos, ainda, de algumas 

certezas, por isso o texto do PPP mostrou a desconfiança com relação ao pós-

modernismo e consequentemente ao multiculturalismo que trazem mais questões do 

que respostas ou soluções. 

A escola pode e deve por em circulação, no seu interior, o que está sendo 

produzido, abolido e transformado no conjunto da sociedade, contemplando em seu 

interior o processo dinâmico das demandas que transformam a sociedade e esta 

assimilação/incorporação deve ser feita de forma dialogada, articulada, democrática. 

Mesmo sendo conduzida por um grupo dominante, hoje a presença e  

participação de mais segmentos da população na sociedade leva para o interior da 

escola outros conflitos e contradições, novas questões e demanda outras respostas 

ainda não pensadas. Neste palco de conflitos e contradições que busquei desvelar 

aqueles que são silenciados, apresentar os esforços que são feitos para mascarar, 

ocultar estes conflitos e desmascarar que, por trás da dissimulação pretendida no 

projeto, existe uma disputa de poderes.  

Uma vez explicitado que há disputa e trazidos à tona os interesses em 

questão, a próxima tarefa é dar ferramentas aos grupos tradicionalmente excluídos a 

concorrer aos espaços de participação e que esta disputa seja feita através do 

diálogo crítico e reflexivo.  

Foram destacados alguns pontos de inflexão onde o discurso escolar pode 

contribuir ou não com a construção da identidade negra de maneira afirmativa, 

mostrando uma leitura possível e apontando em que outra perspectiva os textos 

curriculares podem ser escritos. Sabendo que alterar o discurso a partir de uma 

abordagem mais crítica implica em assumir o desafio de construir uma proposta 

curricular numa perspectiva multicultural crítica que vise a construção de identidade 

negra de maneira afirmativa, baseada em uma proposta pedagógica multicultural e 

pluriétnica, a partir da formação de professores, experiência que tive a oportunidade 

de desenvolver em um espaço não formal de educação – o sindicato de professores 

- Sinpro-Rio, conforme comentado anteriormente.  

A pesquisa buscou contribuir, assim, para discutir também a questão da 

formação dos professores, bem como para meu fortalecimento pessoal, acadêmico 
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e profissional para o enfrentamento deste tema tão sério na sociedade brasileira e 

em todo o mundo, que é o preconceito que gera a discriminação racial e o racismo.  

 Buscando e propondo caminhos para a conscientização de que o racismo 

afeta brancos e negros, no sentido que a desigualdade impede relações sociais e 

interpessoais mais fraternas e afasta indivíduos da perspectiva de projetarmos e 

construirmos uma sociedade mais justa e igualitária, onde homens e mulheres não 

sejam julgados por seus marcadores identitários biológicos, mas sim pelo que são 

como pessoas.  O racismo também impede que os valores socialmente 

referenciados sejam da ética, da honestidade que propiciem e permitam um estado 

de bem-estar e de qualidade social verdadeiramente ao alcance de todos de forma 

radicalmente democrática. 

          O projeto PPP analisado, não apresenta quem é seu professor, seus 

servidores administrativos (de nível operacional, médio ou superior), não traz a 

preocupação de caracterizar o cenário onde se desenvolve seu cotidiano, senão no 

que se refere ao seu caráter físico e ao quadro discente, como se a escola não fosse 

mais do que uma grade programática – um engradado programático e este fosse 

seu maior valor, pois se ocupa em grande parte do seu projeto com este conteúdo. 

Os conteúdos programáticos ocupam o equivalente a 82% do projeto, cabendo a 

caracterização do colégio, proposta organizativa e processo de avaliação, 17% do 

texto.  

O quadro docente, que compõe a escola é apresentado no final numa seção 

intitulada equipe técnica, administrativa e pedagógica do Colégio Pedro II, mas trata-

se apenas de uma nominata do corpo docente. O que a escola nos diz é que há um 

segmento invisibilizado na escola, estes são técnicos, inspetores de alunos, 

orientadores (as), supervisores (as), merendeiras, serventes, secretários(as), 

bibliotecários(as) e pessoal de apoio, em geral, que sequer aparecem no texto, 

como se a escola se inscrevesse no novo século prescindindo de suas presenças.  

Que identidades são silenciadas? quem são essas pessoas que, também, 

fazem a escola? Que espaços elas ocupam nesta escola? Elas estão ocultas, 

silenciadas e caladas neste texto. Que contribuições esses sujeitos trazem à 

construção das identidades negras? A quem favorece o ocultamento destes sujeitos 

e de suas identidades? O que esses agentes fazem na escola? O que a escola cala 

e o que ela consente em seu discurso? Não estariam no texto, na escrita, nas 

intenções implícitas as contradições dos espaços? O discurso é o palco das 
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contradições pois, ele permite que se leia no texto explícito ou implícito as 

contradições, talvez porque elas não sejam conscientes. 

A escola, através do seu discurso, faz a opção por manter-se privilegiando a 

cultura hegemônica do grupo étnico-racial dominante, de marcadores identitários 

mestres: masculino, branco de origem européia, apresentando um parâmetro para a 

construção de identidade constituído a partir de valores centrados em marcos 

europeus. Como um sujeito que não se vê através destes marcadores pode construir 

de forma afirmativa sua identidade, tendo a história de seus ascendentes calada 

como se não existissem valores constitutivos destes grupos étnicos que vieram da 

África? Essa opção tem valores, como todas as escolhas que fazemos, no caso,  

não contemplando a diversidade que reside no interior da escola,  desprezando 

outras possibilidades de ser e outros valores.  

A equipe técnica-administrativa e pedagógica é omitida através da ênfase 

dada ao quadro docente, dando a entender que o papel educativo da escola é tarefa 

essencial do professor, incorrendo num essencialismo que congela identidades, ou 

ratificando que a produção do discurso do PPP é de autoria de professores, sendo, 

então, este o segmento que “conta” no colégio e que merece destaque. O que o 

discurso não fala, o que pode estar implícito é que os “outros”-“não docentes” não 

existem enquanto sujeitos que interferem afetando ou sendo afetados pela proposta 

do PPP. A exclusão, de parte destes atores que compõem esta comunidade escolar, 

fica naturalizada. Estes atores que também fazem a escola, certamente, compõem o 

discurso “não-dito”, o currículo implícito. Eles passam pelo texto escolar, assim como 

seus sussurros, gritos potenciais, ruídos na mensagem. 

O confronto entre tradição, conservadorismo e uma proposta progressista 

contribui para que se defina uma filosofia educacional que, não descaracterizando a 

identidade histórica do CPII, esteja adequada às responsabilidades que a escola, os 

educadores e a educação devem assumir na contemporaneidade – num mundo de 

pluralidades culturais – e, logo, a exigir solidariedade e respeito maiores, integrando 

um processo de humanização construído a partir do conhecimento do outro, tornado 

possível com base na identificação das diferenças e das peculiaridades da 

comunidade com a qual a escola interage. 

O PPP no que toca os princípios, proposta e organização escolar é bem 

próprio para lidar com essas contradições; conhecer para respeitar as diferenças e 

construir espaços de inclusão, possibilitados pelo seu próprio elenco de 
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competências. Na medida em que a escola opera de forma a compor um segmento 

hegemônico monocultural, ela não contradiz os preconceitos, o racismo e as falácias 

do senso comum, não corrige as distorções que construíram os discursos raciais de 

superioridade e inferioridade racial e degenerescência.  

A escola deve se preocupar com os cidadãos que todos nós, de forma 

reflexiva, venhamos a formar, todos os cidadãos, alunos, servidores docentes e 

técnico-administrativos, sem exclusões, deve compreender seu compromisso sócio-

histórico, pedagógico, humanitário e que na elaboração e execução do seu projeto 

não pode ocorrer com exclusões. Estão excluídos também desse texto os pais, as 

mães e responsáveis do(a)s estudantes, assim como a população do entorno de 

cada unidade escolar.  

Deve-se, também considerar que um projeto, feito de maneira democrática, 

articulada, organizada não levará a perda da qualidade, da laicidade, sendo 

acessível a todos será exemplo de que é possível harmonizar tantas diferenças sem 

produzir desigualdades sociais crônicas e construir “um outro mundo possível”. 

         A escola pública pode ser universal, no sentido de que ela pode e deve acolher 

a todos, e ao mesmo tempo acolhendo a todos tem que produzir mecanismos de 

tratar diferentemente os desiguais. Acolhendo os desiguais, a escola traz para si os 

conflitos, as contradições e as tensões sociais, bem como as possibilidades de 

negociação e de articulação Na escola pública reside a tensão própria do 

multiculturalismo que é do relativismo versus o universalismo, e ela pode          

enfrentar este desafio trazendo este propósito como um princípio expresso na sua 

carta de intenções. Mais do que diagnosticar as diferenças, esta escola deve 

fomentar iniciativas e desenvolver competências que favoreçam e facilitem aos 

alunos lidar com a diferença de forma fraterna, justa e solidária.  

          O desenvolvimento de competências apresentado na proposta curricular, deve 

privilegiar competências de toda a natureza, que ajudem a sociedade a resolver os 

problemas da discriminação, xenofobia, desigualdade social, violência e outros 

males da sociedade contemporânea. As competências devem estar mais afeitas ao 

eixo do saber ser e do saber (con)viver. O projeto se atém mais às competências do 

saber fazer que em muitas vezes se traduzem em habilidades.   

A educação não salvará a humanidade sozinha, mas dará uma grande contribuição, 

na medida que, com a universalização do ensino, todos os sujeitos em algum 
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momento podem passar pela escola  e assim sendo, não cabe mais a esta escola 

manter um modelo de exclusão e muito menos acentuar as desigualdades.  

Ninguém deseja ouvir ou mesmo, é difícil admitir que a escola contribua para o 

agravamento das desigualdades, no entanto, mesmo que de forma não intencional 

ela o faz, através de mecanismos de exclusão explícitos, como a avaliação, ou 

implícitos, ditados no seu currículo oculto.  

          Os próprios professores participam, querendo ou não, de todos os processos 

que se desenvolvem na escola, participam na produção e reprodução do 

texto/discurso escolar, por isso, dar visibilidade a questão sobre as interferências e 

os possíveis efeitos do discurso escolar, ainda hoje é polêmico e pode gerar uma 

série de conflitos dentro do espaço escolar. Portanto torna-se relevante explicitar o 

que ainda não foi revelado, pelo menos, para uma parte dos agentes escolares, pois 

a existência de alguns “segredos”, impedem que a escola seja verdadeiramente 

progressista e mais democrática. 

         No próprio projeto há a indagação: “qual será, então, a direção ideológica que 

a escola deverá tomar?” (PPP, 2001: 382), e se responde com outra pergunta: 

desenvolver esforços para a busca de caminhos para a mudança sócio-econômica, 

o progresso social e o desenvolvimento do indivíduo? (PPP, 2001: 382), porém, é 

necessário fazer alguns diagnósticos para refletir sobre qual é o caminho  que a 

escola deseja e tem possibilidade de seguir. Na minha concepção fica claro, que 

esta é uma das respostas, pois, remete a possibilidade de construção de um projeto 

de escola numa perspectiva multicultural. 

         O texto não é afirmativo, sobre o tipo de escola que deseja ser, quando diz: “. . 

. caberia a uma escola transformadora (. . .)”, pois não explicita se esta escola 

transformadora é o colégio em tela ou para que lado vai esta transformação, qual a 

opção ideológica e política, em que se pautarão seus princípios a partir do 

lançamento do PPP. Neste ponto fica em aberto um leque de possibilidades que 

tanto podem avançar no sentido da construção de um projeto radicalmente 

democrático ou afirmar-se sobre uma proposta conservadora, homogeneizante e 

excludente.  Caberia um projeto que, por exemplo, revogasse de maneira oficial e 

publica a primeira carta feita como projeto do colégio que excluía negros e mulatos.    

Este ato demonstraria explicitamente o compromisso com a inclusão de todos sem 

discriminação. Parece que no intuito de aparentar-se uma escola transformadora o  

texto sugere algumas considerações  que pretendem aproximar algumas atitudes/ 



107 

 

práticas/ ações do colégio a práticas discursivas de escolas progressistas sem, 

contudo o colégio se comprometer com tais práticas de maneira explícita na 

apresentação de seus princípios. 

           O texto  apresenta ressalvas referentes ao relativismo, mas não mostra sinais 

de que está posto em debate sobre a tensão: universalismo X relativismo.  Não 

discute os tipos de universalismos e relativismos e qual destes está presente no 

contexto de uma proposta emancipatória que valorize e respeite as diferenças. 

Ainda no texto são trazidas algumas categorias sob enfoques universalistas: alunos, 

jovens, comunidade, professores. É muito pequeno ou quase nenhum o trato de 

questões particulares (ex: em história) é dado destaque à comunidade indígena, no 

programa de história, uma vez que, de certa forma, ainda que subliminar, o texto 

abra espaço para discursos diversos. Existem algumas questões no bojo do 

pensamento pós-moderno e do multiculturalismo que não precisam ser temidas, pelo 

contrário, devem ser desejadas e bem aproveitadas no contexto de uma escola não 

conservadora que se pretende transformadora, que valoriza as tradições culturais.  

          No contexto há constatações, mas pouco sinalizado, como alternativa que 

mostre o caminho teórico ou prático, como uma meta ou suporte para reflexão, que 

vai levar esta escola a ser progressista e desenvolver um modelo de educação 

emancipatória. A não ser quando comenta que cumpre buscar modelos de 

resistência, mas não mostra sua opção teórica nem prática de como o fará. O que 

deixa ao leitor dilemas da atualidade. 

A análise dos conteúdos curriculares indica a presença de contradições e 

formas diversas de compreensão e apropriação do multiculturalismo. Na disciplina 

História, por exemplo, o discurso curricular é marcado por ambigüidades 

ressaltando-se a crescente visibilidade de identidade por via de uma proposta 

curricular que prioriza a questão da identidade, cultura e diferença. 

  Se a tarefa de definir pressupostos teóricos-filosóficos é competência de 

professores então esta tarefa não é da maioria da comunidade escolar, que em 

muitos momentos é recortada. Pode-se dizer que, para os autores, a comunidade 

escolar é composta de acordo com a conveniência dos autores ou da tarefa. 

  Do ponto de vista multicultural, podemos verificar que esta forma 

universalizante de tratar a comunidade escolar desconsidera as diferenças básicas 

que residem em seu interior. Esta comunidade é composta por professores, alunos, 

servidores técnico-administrativos, pais e responsáveis.  Em cada categoria destas 
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ainda existem  várias outras  diferenças, por  exemplo: professores  e professoras, 

professores de sala de aula, professores em função técnico-pedagógicas; 

professores por segmento especialistas e polivalentes (1ª a 4ª série, 5ª a 8ª série e 

ensino médio); professores por disciplina e podem ser identificadas outras 

diferenças dentro destas diferenças. O tratamento dado a comunidade  escolar  

como um todo indiscriminado opõe-se à concepção multicultural de contemplar a 

heterogeneidade de modo a visualizar os conflitos a fim de propor estratégias e 

políticas locais de articular os interesses dos diferentes grupos. 

O caminho que foi apontado no presente estudo nos remete a uma reflexão a 

partir de uma abordagem multicultural crítica, pois esta permite contemplar a 

pluralidade observando as diferenças dentro das diferenças, sem descartar, omitir 

ou silenciar os conflitos e recomendando o diálogo para a negociação, pois os 

discursos que constroem as realidades e estas falas que constroem os discursos 

devem ser negociadas neste palco das tensões e conflitos numa escola que 

pretende ser plural, progressista e democrática. 

O presente estudo mostrou, ainda, que há possibilidades de ver e rever o 

PPP diante de uma perspectiva multicultural crítica, assim como ao final de um curso 

básico, a prática dos discursos escolares podem contribuir ainda hoje com uma 

prática reprodutivista das relações étnico-raciais no interior da escola, que 

aprofundam preconceitos, não discutem estereótipos e congelam identidades, ainda 

hoje no século 21, e que apesar dos aportes teóricos do multiculturalismo crítico, 

esta escola se comporta como um aparelho ideológico de um estado de uma nação 

que ainda acredita no mito da democracia racial e confere credibilidade ao 

branqueamento da população como estratégia que permite a promoção do 

progresso do nosso país. Quem sabe, a crença nesse ideário ainda perpasse as 

práticas escolares e se traduzam também no seu texto através da idéia que a escola 

boa é a escola de brancos para brancos, não predomine nas nossas escolas 

públicas de qualidade? 

Foram apresentadas algumas estratégias, alternativas possibilidades de se 

constituir um espaço de diálogo favorável ao convívio e valorização da diversidade, 

da pluralidade dos “seres” e mais especificamente da construção afirmativa da 

identidade negra. A abordagem teórica sobre identidade negra, branqueamento, 

mestiçagem, o discurso escolar (currículo formal e implícito) posto no projeto político 

pedagógico através da análise do seu conteúdo permitiu conhecer as possibilidades 
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de construção das identidades dos sujeitos que habitam o universo escolar, no que 

se refere às relações raciais na sociedade, e em particular nesta escola. 

O preconceito, a discriminação racial e o racismo são permitidos como prática 

discursiva no PPP revelada pelas omissões da presença de negros e negras através 

das suas contribuições por dentro dos conteúdos escolares no texto oficial como 

recomenda a Lei 10.639/03, a baixa freqüência e a grande ausência de citações que 

permitam verificar a presença de agentes sociais negros e negras no contexto da 

constituição da sociedade brasileira e em particular desta escola e a capacidade, 

que é também revelada no texto de omitir, silenciar segmentos “minoritários” (em 

termos de poder) da comunidade escolar (ex: servidores técnico-administrativos). O 

silenciamento e a ausência de marcas da contribuição de agentes sociais negras e 

negros nas propostas curriculares de Literatura, Música, Artes, Educação Física, 

História, que poderiam ser destacados dentro da própria comunidade escolar, é 

eloqüente. Entretanto acredito que há possibilidades de que, a partir das tensões e 

contradições apontadas, espaços de ressignificação do multiculturalismo e da 

identidade negra possam se consolidar, tensionando o PPP e as práticas cotidianas, 

neste e em outros colégios, em um mundo cada vez mais marcado pela diversidade 

cultural e pelos conflitos que decorrem de seu não reconhecimento. 

 O estudo em tela, analisou algumas lacunas e deixa várias outras para 

continuidade de estudos sobre a importância do discurso curricular na constituição 

da cultura escolar, e ainda aponta para a possibilidade de realização de um censo 

étnico-racial em toda a comunidade escolar, para que se possa discutir de modo 

mais profundo e amplo as relações raciais na escola. Cabe também cruzar as 

informações sobre aspectos étnico-raciais e sócio-econômicos no que diz respeito 

ao desempenho escolar. Deve haver um empenho sistemático para tratar das 

relações raciais no colégio, de modo que no futuro próximo esta escola possa 

considerar-se inclusiva em vários aspectos.  

A formação de professores desta escola deve se preocupar em aproximar os 

discursos e as práticas escolares de modo que elas não se antagonizem como 

podemos apreender nas propostas curriculares e o sistema de avaliação.  Os 

projetos de formação e atualização de pessoal devem envolver todos os atores que 

desenvolvem as práticas escolares, que eles sejam convidados a dar suas 

contribuições e que estas  sejam perceptíveis no discurso de maneira explícita. Para 

tanto os estudos para a formação de pessoal devem indicar referenciais teóricos e 
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práticas que e pautem em perspectivas críticas. O colégio deve ter na pauta de seu 

plano de desenvolvimento curricular, como missão e meta a contemplação da 

diversidade para além da tolerância. 

Este estudo anuncia algumas possibilidades de pesquisação no que tange os 

aspectos sociais da instituição, chama atenção para a capacidade e os potenciais do 

discurso escolar no que afeta sua comunidade em apontar os pensamentos 

hegemônicos. Do ponto de vista  multicultural crítico, os educadores devem deixar 

os sujeitos virem a ser, deixá-los acontecer, oferecendo o maior leque de 

oportunidades representativas e discursivas  possíveis, com vistas a um 

desenvolvimento ético e sustentável, buscando sempre a negociação entre os 

limites e as possibilidades. 
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Anexo 1 

Lei nº 10639, que altera a lei nº 9394-96, de 9 de janeiro de 2003. 
 
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA               

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  passa a vigorar acrescida dos seguintes 

artigos: 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,  

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

§ 1° O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 

áreas social,  econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

 

§ 2° Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras. 

 

§ 3° (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional da 

Consciência Negra'." 

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182° da Independência e 115° da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 
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Anexo 2 
 
Quadro étnico-racial do corpo discente da  
Unidade Escolar São Cristóvão III / unidade de ensino médio 
Realizado em 2º semestre de 2003 
Quadro discente do 1º turno 
 
1ª série / 1º turno 

 negros pardos brancos Outros (*) total 

1101 10 08 18 Ø 36 

1103 01 15 18 Ø 34 

1105 03 07 24 Ø 34 

1107 07 12 16 Ø 35 

1109 02 13 20 Ø 35 

 23 55 96 Ø 174 

 
2ª série / 1º turno 

 negros pardos brancos Outros (*) total 

1201 04 17 15 Ø 36 

1203 02 24 10 Ø 36 

1205 05 16 13 Ø 34 

1207 07 17 11 Ø 35 

1209 08 15 12 02 37 

1211 04 12 15 Ø 31 

1213 10 05 22 01 38 

 40 96 98 03 237 

 
 
3ª série / 1º turno 

 negros pardos brancos Outros (*) total 

1301 03 13 18 Ø 34 

1303 02 07 21 Ø 30 

1305 01 20 12 Ø 33 

1307 Ø 07 24 Ø 31 

1309 04 16 13 Ø 33 

1311 04 18 11 Ø 33 

1313 01 14 11 Ø 26 

1315 03 15 14 01 33 

 18 110 124 01 253 

 
(*) Outros: indígenas e asiáticos 
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Quadro discente do 2º turno 
1ª série / 2º turno 
 

 negros pardos brancos Outros (*) total 

2102 02 04 19 Ø 25 

2104 02 10 27 01 40 

2106 03 07 23 Ø 33 

2108 03 11 18 Ø  32 

2110 03 07 22 Ø 32 

2112 06 08 09 Ø 23 

2114 04 10 13 Ø  27 

2116 01 10 21 Ø 32 

2118 03 08 20 01 32 

 27 75 172 02 276 

 
 
3ª série / 2º turno 

 negros pardos brancos Outros (*) total 

2302 07 08 15 Ø 30 

2304 02 08 21 Ø 31 

2306 04 10 20 Ø 34 

2308 03 06 21 Ø 30 

2310 05 19 08 Ø 32 

 21 51 85 Ø 157 

 
(*) Outros: indígenas e asiáticos 
 
 
 


