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Este trabalho procura identificar qual o processo vivenciado pela educação diante da pluralização da cultura, negada pelo ideal de homogeneidade que pautou a formação dos estados nacionais e que se reconfigura frente às transformações impostas pela globalização e as novas tecnologias da comunicação.
Nessa perspectiva, a concepção de cultura é entendida na sua dimensão antropológica, não restrita aos aspectos puramente étnico/raciais, mas articulada a outras categorias como nação, classe, gênero, religiosidade, etc. A cultura compreendida a partir deste ponto de vista articula essa diversidade de relações produzidas no cotidiano, combina seus significados simbólicos, constituindo o que Geertz (1989) denominou de teia de significados. Uma dinâmica que rompe com a visão de cultura no singular, remetendo para uma concepção de que a cultura é melhor compreendida se a inserimos dentro de universos múltiplos, coexistindo e enfrentando esses movimentos permanentemente em processo de metamorfose.
Já não se pode situar as extremidades da cultura como localmente visíveis, passíveis de serem observadas e captadas. É preciso, conforme analisa Homi Bhabha (1998), considerar os “interstícios”, a “borda das fronteiras”, o “espaço liminar” que se estabelece entre o ser e o não ser, o branco e o negro, o que está em cima e o que está em baixo. Um espaço de transição, “intervalar”. Um outro espaço onde se dão os cruzamentos e permite o surgimento de algo novo, híbrido, mestiço, resultado não mais de um processo “evolutivo” de uma única cultura, mas do cruzamento disperso de diferentes expressões culturais, ou como bem afirma Bhabha (1998:22): “Essa passagem intersticial entre identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta.” Por outro lado essa compreensão de cultura constitui um campo de ambivalências e complexidade por onde se entrecruzam essas manifestações distintas, porém já híbridas em sua própria constituição. 
O território escolar formal como delimitação contextual empírico nesta pesquisa é visto como um dos campos constitutivos destes cruzamentos e reelaborações de novas formas de manifestações culturais, geradoras de identidades hibridizadas. O espaço urbano é concebido como um território de enfrentamentos culturais cotidianos onde as identidades, as tradições culturais, étnicas, ... se reformulam, modelando-se e configurando novas/outras identidades culturais.
	O campo empírico da pesquisa concentra-se em escolas públicas de ensino médio da região metropolitana de Porto Alegre As cidades em que foram aplicados os questionários são: Canoas, São Leopoldo, Gravataí, Guaíba e Porto Alegre. Os dados coletados, durante o período de março de 1999 a abril de 2000, são oriundos de duas matrizes teórico-metodológica distintas. De um lado, utilizou-se um questionário, de caráter quantitativo, com questões fechadas, de escolha simples e múltipla, por outro, realizou-se entrevistas qualitativas com um grupo de estudantes e professores.	 
	Neste trabalho apresento alguns dos aspectos detectados a partir da análise dos dados que considero relevantes para compreender os processo de hibridização cultural e construção de identidades, atravessados pelas categorias de etnia, identidade, diferença e diversidade e, por fim, aponto a partir desses aspectos o potencial da noção de interculturalidade como uma das possibilidades de melhor se apropriar e intervir nessa realidade multicultural no campo da educação. 


A diferença na diversidade: o étnico ainda como desafio
A abordagem que privilegiou os aspectos étnicos na construção da análise deslocou a discussão para um dos focos em que, de forma mais visível, é possível localizar elementos a fim de se pensar a própria noção de etnia. A idéia de etnia deve ser inserida em contextos sociais, políticos e econômicos, a fim de situar e entender os fenômenos étnicos contemporâneos. Expressões como movimentos étnicos, grupos étnicos, guerra entre etnias, etnia cigana, negra, afro-americana, indígena, etc., são correntes em nosso cotidiano. Quando ouvimos estas caracterizações, quais são as compreensões que as norteiam? Existem de fato explicações para esse discurso empregado para designar conflitos culturais, religiosos, de costumes, etc.? Para que servem estas classificações? Sob que bases se estabelecem classificações que, como veremos, dão continuidade aos processos hierarquizadores, iniciado pelas teorias raciais? Etnia pode ser um conceito empregado para analisar os diversos fenômenos sociais locais de determinadas comunidades (no nosso caso urbano) ou grupos humanos? Será simplesmente uma forma de se auto-identificar, ou uma classificação aleatória, servindo unicamente para estabelecer a distinção entre os grupos majoritários e os chamados grupos minoritários? 
	A etimologia do termo etnia, situa-se na expressão grega ethnós, que significa povo. Quanto ao termo, étnico, procede do latim éthnicus. Em sua origem, na língua inglesa, encontramos referência ao termo entre os séculos XIV e XIX para identificar o pagão, o idólatra (Malgesini; Gimenez,1997:126). Depois deste período, o termo passou a ser associado com a terminologia raça como forma de distinguir as diferentes populações humanas. Vários antropólogos propuseram, inclusive, a substituição do termo raça pelo de etnia, embora esta proposição não tenha alterado as concepções hierarquizadoras já consagradas pelo conceito de raça na distinção dos grupos humanos. 
	Esta perspectiva ajuda a formular uma possível distinção entre estes dois conceitos, utilizando os processos históricos distintos que os forjaram. O conceito de raça deriva de um contexto impositivo de distinções (classificações de características físicas, biológicas,...) por parte de grupos dominantes no período colonial. Já o termo etnia envolve a descrição daquelas características herdadas culturalmente, que fundamentam a existência de um determinado grupo humano em um passado ancestral comum (Pujadas, 1993:44). Neste sentido, a identidade étnica passa a ser o acúmulo destas heranças culturais que permitem significar distinções frente a outros grupos sociais/étnicos. 
Tal distinção conceitual, entretanto, não é suficiente para romper com a idéia estática de cultura e identidade. Uma possível saída para esse impasse seria a transformação desta compreensão à luz dos processos atuais de hibridização e mestiçagem cultural, ou seja, na formulação de um conceito dinâmico e flexível, possibilitando entender os movimentos de revigoramento identitários, bem como, os processos de desigualdades e o papel que joga a diferença como elemento de explicação. Josep Pujadas(1993:55) nos dá uma pista, ao enunciar a construção das identidades individuais marcadas por processos ativos e dinâmicos, surgidos das interações cotidianas do sujeito com a sociedade. Neste sentido, não temos mais uma identidade vinculada de forma estática a um conjunto de heranças culturais, mas um processo dinâmico que reorganiza e reelabora estes valores e comportamentos, agregando novos elementos no processo de construção da identidade, constituindo “um conceito operativo e dinâmico, em situação de permanente feed-back,  que é a síntese do processamento constante dos inputs da experiência diária[...]”.
Constituímo-nos enquanto sujeitos na relação que se estabelece com o outro e, a partir desse outro, elaboramos uma imagem do que somos. São nessas relações que se fortalecem vínculos, laços de solidariedade, construções identitárias que se fazem ao longo da trajetória de vida. Cruzamentos que se dão nas relações do cotidiano, por “entre-lugares” conforme sugere Homi Bhabha (1998), ainda que, possam nesses cruzamentos também ocorrer relações de conflitos e tensões.
 Um dos primeiros aspectos que se destaca na análise dos dados é a presença ainda massiva de alunos brancos no universo pesquisado, porém, com uma diferenciação para a auto-identificação de cor, reduzindo o percentual normalmente apontado pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no tangente à cor da população em geral. A população no Estado do Rio Grande do Sul aparece nessas pesquisas com a maioria branca (cerca de 73%), no entanto, esse índice, a partir dos dados obtidos na amostra desta pesquisa, se reduz para cerca de 60%. Os outros 40% giram ao redor do imaginário da cor morena, morena clara e negra. Essa tendência  reafirma o que o censo de 1976 detectou no relativo a como os brasileiros se auto identificam e se percebem. Como pensar em grupos étnicos a própria idéia de identidade étnica definidos a partir de um universo de auto nomeação heterogênea? Talvez nesse sentido a elaboração para a compreensão de etnia aportado por Philipp Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart (1998), é elucidativa dessa questão. A etnia, segundo esses autores, pode ser compreendida como os processos de nomeação que grupos humanos vão construindo, tanto para se auto identificarem, como para identificarem outros sujeitos que carregam diferenças, sejam elas de caráter físico ou de caráter cultural.
	Os referentes étnicos clássicos, em que a concepção é marcada pela idéia da diferença a partir de grupos de descendentes de imigrantes europeus, presença significativa na história do Estado do Rio Grande do Sul, e também por grupos minoritários, como são o caso dos grupos indígenas e das populações de negras não ganham relevância no discurso e nos dados obtidos através da pesquisa quantitativa. Essa diversidade cultural ganha visibilidade de forma indelével através da presença do uso de uma outra língua no espaço doméstico, mesmo considerando o pequeno universo de estudantes que afirmaram usar ou conviver com outra língua que não o português no cotidiano. 
	A lógica que se expressa através dessas considerações caminha na direção de uma certa homogeneidade cultural, ou, então, na direção de uma lógica que desconhece a diversidade. Nesse sentido, parece não ter importância essas marcas culturais que, a priori, serviriam para distinguir e demarcar diferenças culturais visíveis no cotidiano das comunidades escolares e das comunidades de convivência. Falo nesse movimento a priori, enquanto pesquisador que esperava encontrar essas manifestações no cotidiano de forma mais explícita e demarcada. 
	Pensar a cultura urbana popular, a partir da leitura da realidade de jovens estudantes das escolas públicas, implica em considerar de fato a própria idéia de etnia reconfigurada sobre outras bases conceituais, me levando a acreditar que a idéia de etnia ainda pode responder como um conceito analítico viável, porém, se considerada a partir de outros pressupostos conceituais, ou seja, considerando um movimento de nomeação e/ou auto-nomeação de grupos distintos, que se agrupam por interesses comuns, não mais vinculados a pertencimentos e laços sangüíneos, como se concebia até recentemente a definição de grupos étnicos convivendo no interior das sociedades atuais. 
	Tal constatação não se limita ao universo da sociedade, mas se intensifica se colocada no território da escola. Nesse espaço, a diversidade cultural, praticamente, se fragmenta, tornando-se invisível aos docentes que nele atuam. Parece-me haver a necessidade primeira de potencializar e explicitar a diversidade cultural existente, para, então, a partir de um ato consciente, reconhecê-la e trabalhar com elementos culturais distintos, o que pode incrementar a projetualidade e a consistência da “abertura e disponibilidade ao novo, se desenvolver sua capacidade de reconhecer, valorizar e administrar as distinções, assim como de prever as consequências das relações”. (FLEURI, 1997:119)

Identidades em construção: nacional versus local (regional)
Na relação entre dois universos: o nacional e o regional (local) é manifestado pelos estudantes através dos discursos, e, confirmado pelos dados quantitativos. Um distanciamento em relação ao nacional e uma proximidade do local, do qual se faz parte integrante. Esse movimento é captado tanto pela visão expressada pelos estudantes quanto pelos professores. O “brasileiro” é o outro, o estranho, o distante que não faz parte de meu espaço e de minhas relações. Posso falar desse outro sem pruridos, fazer críticas, acusar e nominar – o “brasileiro” é lento, safado, preguiçoso. Já, quando a referência se aproxima do universo local, estas características assumem outros sentidos, outras representações – o povo gaúcho é trabalhador, esforçado, guerreiro, eu moro aqui, eu sou daqui – um discurso que exclui e inclui. 
A idéia de pertencimento nacional se esvai em fragmentos soltos e fluídos, não assumindo proporções significativas na relação com o povo brasileiro e com a idéia do Brasil-Nação. Já a identificação com o Estado do Rio Grande do Sul, com o ser gaúcho, assume proporções que eu não imaginava encontrar no meio dos jovens, são representações herdadas historicamente e mantidas como um elemento demarcador na relação com o restante do país, a exemplo do que citei acima.
Ainda assim é possível localizar uma espécie de núcleo duro nessa constituição e relação estabelecida. Se há, o tempo todo, um movimento de vai e vem, há também um fio condutor que garante a permanência enraizada em alguns aspectos históricos da cultura local, seja de ordem étnica, no sentido mais clássico da expressão, seja pelo pertencimento territorial. A partir desses dois elementos, outros aspectos se reconfiguram constantemente, oferecendo um processo mutante e fluído com os aspectos apresentados pela mídia, pelos contatos diários e pelos atravessamentos culturais, também de ordem histórica, que vão ressurgindo e potencializando outros/novas leituras da realidade, com isso reconfigurando formas diferenciadas de ler e compreender o mundo. Desse movimento se constituem identidades culturais, necessariamente híbridas por natureza e fluídas por exigências dos tempos de intensa circulação de bens culturais e de sentidos simbólicos.   

O social e o econômico como a resposta viável?
As respostas dos professores sobre a realidade escolar e a própria expectativa na relação com o sucesso de seus alunos é um outro vetor que demonstra o quanto a positividade das relações entre professores e alunos passa a ser determinante para que o processo de aprendizagem seja o mais rico e frutífero possível. Constata-se, através dos dados obtidos quanto às motivações dos alunos para continuar seus estudos, que o ingresso na universidade, por exemplo, é uma das aspirações que menos ganham importância, tanto na leitura  e expectativa de alunos quanto de professores. O ingresso na universidade constitui-se como um sonho distanciado e de difícil acesso à grande maioria dos jovens estudantes, relegando essa possibilidade a uma etapa não prioritária em suas vidas. Tal expectativa é demonstrada também pelos professores. Um dado interessante a ser levado em consideração é o fato de que essa aspiração ganha maior relevância entre os estudantes do sexo feminino e os estudantes que se auto-atribuíram a cor negra.  
As explicações oferecidas pelos professores, no âmbito qualitativo da pesquisa, encontram na desestruturação familiar, no pertencimento de classe e nos problemas econômicos as justificativas mais explícitas para compreender esse problema. A desistência de alunos, o fracasso escolar e a repetência são conseqüências quase que naturalizadas do processo escolar dos estudantes dos meios populares. As poucas manifestações sobre o desejo de ingressar no ensino superior são irrelevantes, se comparadas com o conjunto do universo de estudantes pesquisados. 
O que salta aos olhos é a ruptura, por jovens do sexo feminino e em grande parte negros, apontando como meta o ingresso no nível superior. Ruptura que demonstra o quanto as dificuldades enfrentadas por esses jovens não são suficientes para relegar o sonho e a perseguição de metas maiores a um segundo plano, extrapolando, inclusive, a expectativa demonstrada por estudantes brancos. Nessa vertente da análise talvez se possa dizer que a categoria de classe ainda permanece merecendo um olhar minucioso e cuidadoso na análise da realidade estudantil de classes populares em espaços urbanos. 
A aproximação das questões culturais, étnicas e de gênero, aliadas à questão de classe social, certamente não podem responder de forma solitária a essa realidade, mas, na aproximação desses campos e pelo cruzamento dessas vertentes, é possível estabelecer uma leitura mais completa dessa realidade. 

Representações de cultura urbana: fragmentos desvelados no território escolar
Um dos aspectos que pode ser considerado para se pensar a cultura urbana são as formas de lazer e opções de escolha por tipo/gosto de música. Os hábitos e costumes dos jovens revelam um movimento que se vincula ao âmbito familiar. O passeio no shopping com a família nos finais de semana, o churrasco com os parentes e a visita a amigos compõem o universo de lazer. Por outro lado, esporadicamente essa rotina é rompida, com frequência à danceterias e  à outros lugares também destinados à dança. Entretanto, o que se observa, em grande medida, são práticas que ocupam a maior parte do tempo em atividades de caráter individual: assistir televisão e escutar música. O cinema, teatro e outras atividades culturais de caráter mais instituído são menos freqüentes  nessas práticas de ocupação do tempo livre. 
Essas formas de expressão da cultura popular, por mais que pareçam menos intensas, refletem a apropriação de bens culturais de âmbito massivo divulgado pela mídia, permitindo e possibilitando movimentos que geram processo hibridizatórios intensificados. Não é possível afirmar a existência de uma cultura popular “pura”, nem que ela tenha existido em algum momento da história, porém, as inter-relações necessárias entre todas as formas de produção cultural, sejam elas populares ou de elite, resultam, se colocadas em igual proporção, em processos mais democráticos, possibilitadoras de outras reconfigurações culturais e expressivas de uma realidade diversamente rica. 

Uma noção da diversidade cultural ausente na escola(?)
A ausência de componentes culturais que perfazem o cotidiano dos jovens estudantes das escolas públicas, seja no espaço da comunidade local, seja pelos meios de comunicação de massa, se traduzem como figuras ausentes das práticas escolares. O ingresso desses elementos pode ser vislumbrado a partir da inserção de temas atuais colocados em discussão pelos professores no interior das práticas pedagógicas. Essa inserção, ainda muito tímida e em um processo extremamente embrionário, parece inicialmente vir de encontro às necessidades apontadas pelos estudantes. 
Os temas de relevância social e temas atuais, exigência revelada pelos estudantes através da pesquisa, não assumem uma preponderância nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores e pelo conjunto da prática escolar cotidiana. Essas marcas acabam sendo uma espécie de intervalo que rompe com o cotidiano para em seguida retornar. 
	Por mais que os índices gerais sobre a utilização de uma outra língua no espaço doméstico sejam pequenos, esse universo acaba sendo praticamente ignorado pela escola. Essa ausência também pode ser vislumbrada nas relações, em grande parte inexistentes, entre a comunidade escolar e a comunidade na qual está inserida. Nesse sentido, os alunos são mais enfáticos do que os professores em apontar as poucas e raras situações de intercâmbio junto à comunidade. Essa constatação é revelada de  forma mais intensa pelos estudantes que situam, com exemplos, as poucas atividades em que a comunidade esteve presente, quase sempre atividades de caráter comercial, buscando angariar recursos para sanar dificuldades da escola. Ainda nesse exemplo, se considerarmos o uso de uma outra língua, observa-se que os próprios estudantes aparecem como os usuários mais freqüentes junto com seus pais e avós. 

Do multiculturalismo à educação intercultural 
É desse entorno social, cultural, econômico e político, extremamente complexo, por vezes antagônico, que vislumbro a possibilidade, tanto no nível teórico quanto no nível prático a possibilidade de trabalhar com a perspectiva da interculturalidade ou, especificamente, da educação intercultural como um caminho que se gesta, envolvendo tanto o aspecto epistemológico, quanto as dimensões práticas a serem construídas para intervenção nessa realidade. A educação intercultural concebida como uma intervenção intencional nessa realidade multicultural potencializa esses elementos culturais que se metamorfoseiam constantemente. 
Observa-se que as produções, pautadas por preocupações com a diversidade cultural do país nas duas últimas décadas vêm paulatinamente  gerando reflexões comprometidas politicamente com as possibilidades de transformação da realidade social e educacional em favor de grupos excluídos (Bandeira, 1993; Gonçalves,1985; Gonçalves, 1996; Pinto, 1993). Sem dúvida que essas primeiras reflexões, ainda recentes, se considerarmos o processo histórico de constituição cultural do país, carregam contribuições que vão se alocando em diferentes contextos regionais. Difícil pensar o Brasil em sua diversidade cultural extremamente rica como algo único e homogêneo, talvez essa mesma impossibilidade seja um dos fatores que mais desafia a educadores, pesquisadores e cientistas sociais a lançar mão das mais diferentes ferramentas de análise e estudo. 
No campo da educação, esse movimento se repete. As produções, com raras exceções, têm se dedicado a pensar e a estudar aspectos específicos dos chamados grupos “étnicos” (negros, índios, italianos, alemães, etc.). Nessa direção reflexiva sugiro conferir por exemplo: ANDRADE, Elaine Nunes de. Do movimento negro juvenil a uma proposta multicultural de ensino: reflexões. In: Educação de afro-brasileiros: trajetórias, identidades e alternativas. Salvador: Novos Toques, S/D. pp. 180-202 e PAULA, Eunice Dias de. A interculturalidade no cotidiano de uma escola indígena. Cadernos CEDES, ano XIX, no. 49. Dezembro/1999. Pp. 76-91. Bhabha reitera
a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais. Esses ‘entre-lugares’ fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração  e contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade (1998: 19-20).
Chamo a atenção para a necessidade de articular essa diversidade cultural e “étnica” em um conjunto orgânico e dinamizador de propostas educativas, contemplando as diferentes realidades culturais pela perspectiva dos processos hibridizados com que a cultura se expressa, reconhecendo a diferença na perspectiva de trabalhar com a diversidade presente na estrutura social do país.
Um outro aspecto, de âmbito mais amplo, diz respeito, ao fato de se incentivar pesquisas pelo interior do espaço acadêmico que privilegiem análises, considerando a diversidade cultural em todos os seus matizes e atravessamentos, já em um outro nível, ou seja, o nível resultante desses cruzamentos, não mais potencializando análises por referenciais culturais advindos de matrizes “puras” culturalmente e sim, de processos híbridos ou ainda em processo mais avançado, resultado de cruzamentos entre culturas já hibridizadas, nesse sentido, prefiro identificar estes últimos como processos fluídos. Esse é um outro movimento que exige um olhar marcado pela sensibilidade e a necessidade de construir instrumentos analíticos capazes de captar e apreender essas formas  voláteis de produção cultural e de produção identitária. 
Por este viés, reforço a idéia de que se deve reservar o termo multicultural  para  designar  e  nomear  essa  realidade  diversa  culturalmente, onde convivem e se enfrentam expressões culturais, já híbridas e mestiças, em um mesmo território espacial, reservando e potencializando o termo intercultural (educação intercultural) para as intervenções que se fazem nessa realidade multicultural. Intervenções que carregam propostas pedagógicas, de produção de saberes, com a marca de uma visão política que propõe a transformação da realidade, tomando a escola como um instrumento/espaço que pode e deve contribuir para essa transformação. 
A interculturalidade (ou a educação intercultural) contempla de forma ampla essa intervenção na realidade social cultural, congrega no seu interior, pela própria construção do conceito, o intercâmbio entre essas formas híbridas de manifestações culturais, o enriquecimento mútuo pelas trocas permanentes ocorridas no cotidiano, explicita e dá visibilidade para as diferenças culturais, reconhece-as e potencializa-as como ferramentas no combate às xenofobias, aos atos discriminatórios e aos processos guetizadores. 
Aqui se apresenta uma das significativas diferenças entre essas duas concepções. A multiculturalidade é um conceito que designa a realidade diversa culturalmente e a convivência de grupos culturais em um mesmo território, no entanto, o que se observa, é que sob os auspícios desse termo as relações entre os sujeitos ficam relegadas a uma espécie de manutenção de identidades, tradições e costumes culturais, sem que seja potencializado o intercâmbio. Como resultado desse processo, a tendência em criar guetos ou grupos culturais separados e distanciados é muito maior. 
Já a interculturalidade carrega as relações entre sujeitos de distintas culturas e os processos que, pelo encontro/enfrentamento, possibilitados pelo intercâmbio, não separam, nem guetizam, mas  colocam sujeitos em relação, estimulando as trocas e os intercâmbios, possibilitando que outras formas culturais ganhem visibilidade. Desse processo, que não é recente, mas histórico, configuram-se outras novas formas de expressão cultural. 
Conforme observamos nos dados quantitativos desta pesquisa, a escola é apontada pelos estudantes como um território de vivência de situações discriminatórias em maior grau que o espaço da rua, do trabalho e da própria comunidade. Segundo a percepção desses alunos, a escola constitui-se um território de enfrentamentos invisíveis, onde o discurso não dá conta de trazer à luz essas formas, reproduzindo o estereótipo e a visão ilusória de um país onde a discriminação racial e social não fazem parte das estruturas, pois as situações apontadas por esses mesmos estudantes demonstram o contrário. A capacidade perceptiva dos professores reforça esta lógica, confirmando o movimento dos alunos. 
Não menos importante é chamar a atenção para o fato de que os estudantes localizam diferenças marcadas por aspectos visíveis, seja deficiência física, seja pelo vestuário, nesse caso extremamente associada ao poder aquisitivo, recorte de classe social (quase como se fosse uma subclasse dentro da classe trabalhadora), seja pelas práticas religiosas. Aspectos que parecem não desestruturar as relações cotidianas da escola, entretanto, as soluções são arranjadas “naturalmente” para a convivência/conivência sem conflitos.
 Exemplo dessas situações são as brincadeiras e piadas sofridas por uma aluna com problemas físicos em um braço, ou então por um aluno com atitudes efeminadas. Conflitos que foram gerenciados pela direção da escola através do diálogo com todo o grupo de alunos envolvidos, para logo após dar por encerrado e resolvido o problema. Ou seja, estes conflitos são enfrentados e resolvidos de forma rápida para, em seguida, serem “acomodados”. Sabe-se de sua existência e criam-se mecanismos para administrá-los da forma mais breve e tranqüila, para logo retornar rapidamente para o andamento cotidiano das práticas “normais” da atuação escolar.
Por que parece tão mais fácil trabalhar ou designar esses tipos de conflitos sem encarar ou considerar outras discriminações que estão implícitas nestas atitudes e situações? Esqueceu-se de considerar que nos dois casos, tanto do aluno quanto da aluna, os dois eram negros. A fala da professora reafirma o fato de que esses conflitos não tem nada a ver com discriminação racial, tem a ver com o fato de que eram alunos que apresentavam características que fugiam dos padrões aceitos pelo conjunto da comunidade escolar. Estas situações perfazem o cotidiano das escolas de uma forma geral. Situações que exigem um nível de reflexão e problematização mais aprofundada para que haja um processo de dar-se conta. Alunos e professores vivenciam, ao mesmo tempo que encaminham soluções para problemas e conflitos sem que a busca por uma compreensão de âmbito maior sejam enfrentadas e explicitadas.
	Nesse sentido, a potencialização da própria ação desencadeada pelo conflito, pelo enfrentamento, ou então, pelo diálogo e pelo encontro pode permitir a constituição de espaços alternativos produtores de outras formas de identidades, marcadas pela fluídez, pela interação e pela acolhida do diferente. 
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