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A TRAVESSIA DAS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS NO COTIDIANO ESCOLAR
 GE – Relações Raciais Étnicas e Educação
Márcia Maria de Jesus Pessanha – UFF          
Maria Felisberta Baptista da Trindade – UFF   
Olga Azevedo Marques de Oliveira – UFF   

“Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”
                                          (Paulo Freire)

Educar sem discriminar tem sido uma tarefa árdua, pois muitos preconceitos e estereótipos ainda estão muito enraizados nos indivíduos, em decorrência de alienantes modelos culturais que lhes são impostos.
	E é neste campo de ação que precisamos garantir a vez e a voz dos “postos à margem” da cultura dominante, aprendendo a compreender a diferença, a diversidade de usos, costumes e linguagens como fator de construtivo acréscimo.  Portanto, de inclusão e não de  exclusão e distanciamento no intercâmbio ensino/aprendizagem. Se a escola se pretende democrática não deve homogeneizar os saberes e crenças e impor seu “padrão” sem tentar perceber nuances culturais e étnicas.  Daí a necessidade de o professor fazer da experiência e da prática cotidiana o espaço de sua reflexão teórica, construindo pontes entre o dizer e o fazer.
E os cursos de formação de professores deveriam aprofundar em seus estudos questões nesta área de relações raciais e étnicas, visando à formação de profissionais críticos e cientes das estratégias de domínio/opressão, desigualdades sociais, raciais e outras que permeiam os textos didáticos e literários.
Urge, portanto, refletir sobre o currículo escolar e também interferir nele, pois muitas vezes ele omite ou exclui a produção cultural de cunho popular de seus quadros, e na maioria das vezes não referenda e discute questões ligadas à problemática da discriminação de raça e gênero, dentre outras, o que dificulta a inserção do negro, em igualdade de condições, no mundo “letrado” e na sociedade capitalista e competitiva.
Reconhecendo-se que existe uma ardilosa interação entre o literário e o social, tão bem expressa pelo crítico Antonio Candido em sua obra Literatura e sociedade,  não se pode deixar de distinguir a importância do texto literário como aglutinador de várias leituras e análises.  Assim, é preciso que a escola, e em especial os professores da área de língua portuguesa estejam atentos para incluir em seus programas obras que problematizam e esclarecem, embora de forma lúdica, relevantes questões de discriminação racial e outras, através de histórias, contos, crônicas, poemas, peças teatrais e canções.
Por isso, muitos educadores já têm manifestado interesse em discutir a questão racial na formação de professores. Não se pode simplesmente culpar os docentes do ensino fundamental por sua omissão ou falta de habilidade para lidar com preconceitos em sala de aula, se antes eles não foram devidamente preparados para enfrentar tal problema.  Assim, muitos transformam-se em repetidores de programas pré-fabricados e continuam sua trajetória profissional sem refletir e lançar sementes transformadoras, perpetuando em muitos casos “ a voz silenciosa” do preconceito/exclusão”, sem colocar em cena os novos sujeitos das políticas sociais.
Por isso é importante destacar o papel da pesquisa e prática pedagógica na formação do educador.
Redefinindo a proposta curricular do Curso de Graduação em Pedagogia, da Universidade Federal, em Niterói, a Pesquisa e Prática Pedagógica foi incluída na configuração curricular, tendo em vista a formação de  profissionais da educação que na prática social exercida na escola ou noutro espaço educativo assumiria papéis reais de intelectuais reflexivos e críticos, engajados na perspectiva de uma educação emancipadora.
Intelectuais que a partir dos olhares perscrutadores seriam capazes de interferir no cotidiano educacional, na sua dinâmica, nos seus encontros e desencontros, na ruptura da educação como adestramento e submissão, como dirigentes orgânicos, seja na docência ou em outras ações pedagógicas, na interação construtiva das relações entre os envolvidos no processo – professores, alunos, técnicos-administrativos, pais, organizações dos movimentos sociais, etc.
Neste sentido, a instituição escolar se integraria num movimento mais amplo consubstanciado nos anseios da população por  uma sociedade mais justa e solidária, onde o humano passa a ser o processo permanente de aprendizagem, o vir-a-ser e o constituir-se em ser.
Entre os fatos que estão ocorrendo na escola, vem assumindo um papel importante a adoção das novas tecnologias e sua interferência no cotidiano escolar, numa dinâmica de  posições ideológicas diversas, de professores e alunos, para o processo ensino-aprendizagem.
A televisão, o rádio, o cinema, o vídeo e o computador e o seu conteúdo estão presentes como entretenimento e fontes de consulta, na vida social.
Como interferem? Quais os interesses dos alunos? Quais as suas preferências?  Quais os aspectos positivos? Quais os negativos?
A pesquisa desta realidade vivida hoje, e de forma acelerada, passou a ser percebida como primado do mundo atual, e sendo impossível desconhecer a influência exercida na população, como também o encontro do que é apresentado com os desejos do indivíduo e o imaginário social.
A nova tecnologia  da informação também coloca para a Universidade um desafio, que assume para o futuro educador um significado especial na revelação de formadores também de opinião pública, e principalmente, como docentes educadores em sua condição humana.
As novas tecnologias poderão numa perspectiva/projeto de sociedade democrática, de escola inclusiva, oposta à exclusão social em  suas diferentes formas/modalidades, se tornarem processos intervenientes nas áreas do conhecimento, trazendo a ação pedagógica interdisciplinar, rompendo inclusive com as famosas “grades curriculares”, com os conteúdos legitimados e os saberes “úteis” à lógica do mercado.
Deste modo, a Pesquisa e a Prática Pedagógica se ressignifica, num entrelaçamento com a própria ação, no “aqui e agora”, nos planos comunicativo e interativo, oferecendo a oportunidade da construção relacional de teoria e prática, contribuindo cotidianamente para a sua unicidade.  Esta será por parte da formação do pedagogo um caminho rico de vivências que se mesclam com as necessidades manifestadas pelos alunos, trazendo estes também as idéias, sentimentos, revoltas, desesperanças, aspirações e esperanças da comunidade onde estão inseridos como seus moradores.
A metodologia proposta para a inserção dos(as) alunos(as) no Projeto em curso é a da pesquisa-ação, onde no dizer de Justa Ezpeleta (1989): “A ação prega o duplo papel de referencial empírico e, ao mesmo tempo, de instância de prova da teoria, em jogo.  Neste sentido, o questionar é que poderá conduzir o aluno para o diálogo com a realidade.
Através da Pesquisa e Prática pedagógica o pedagogo em formação, na vivência da concretude social, oportunizará condições de  desvelamento do implícito, e não só do explícito, visto que a escola é rica de contradições, diversidades e conflitos inerentes ao movimento do social.
O conhecimento não será um ponto final revelador formal de toda uma prática.  Ele vai sendo construído e re-construído.  Nem sempre haverá explicação clara para cada momento, nem tão pouco o momento ideal para a compreensão da totalidade ou de parte dela.
O papel da Universidade como instituição produtora/divulgadora de conhecimento, através do processo formativo da pesquisa e prática pedagógica no desempenho profissional do educador, contribuirá para desmitificar a própria idéia de  pesquisa como tarefa apenas de alguns cientistas.
Este será um caminho de ação democrática de construção/socialização do conhecimento, com a utilização das novas tecnologias, sob o olhar crítico e consciente, cumprindo o redimensionamento de seu papel no mundo de hoje.
O Educador necessita articular-se na perspectiva de constante pesquisador do cotidiano escolar, onde ocorrem situações diversas e abrangentes com questões relevantes da vida cotidiana
(...) esses intelectuais poderiam fornecer o lastro moral e  político necessário à criação de instituição de educação popular, bem como de culturas e crenças alternativas. (GIROUX, 1994, p. 127)

	Narrativas de professores, encontros com alunos, materiais impressos, apontam para a relação constante na ambiência pedagógica escolar de elementos de outro contexto, no qual alunos/professores e população em geral, mergulham cotidianamente a programação televisiva.
	A construção de políticas culturais, voltadas para a TV, tende a  ser apontada mais na linha do impedimento/censura.  Assim, os programas televisivos são avaliados com “inadequados para determinado horário/idade”.  Entretanto, o cotidiano social se apresenta com organizações variadas nas famílias , especialmente da população excluída, cujo tempo de trabalho (formal/informal) estabelece rotinas diferenciadas.  Enfim, é a lógica da política econômica como determinante de políticas culturais.
	O cotidiano escolar apresenta-se registrado mais para avaliação/controle que avaliação/reconstrução do pedagógico.
“Nessa perspectiva, pedagogia e cultura podem ser vistas como campos de luta que interagem.  Além disso, o caráter contraditório do discurso pedagógico, evidente pela forma como atualmente define a natureza do trabalho docente, o cotidiano da sala de aula e o propósito da escolarização, pode ser submetido a formas mais radicais de interrogação”.(GIROUX, 1994, p. 127)

	Nas relações de professores e alunos, com a programação televisiva, aparecem posturas de afirmação da lógica do “correto” mais na linha hegemônico-cultural que do real vivido.
	Alguns programas não são “declarados”  por alguns, tendo em vista severas críticas a seu “valor cultural”.  Mas apresentam considerável índice de audiência e contribuem para constituição dos diálogos e verdades veiculados na sociedade.
	Dependendo das regras dominantes nas relações sociais (na escola, grupo de amigos, etc) são declaradas as seleções televisivas. Negadas no discurso, mantém-se na apropriação/reconstrução dos conhecimentos subjetivos e sociais.
	O desejo de reconhecimento do outro manifesta-se nesta “declaração”.
	O eixo central aqui indicado refere-se ao ocultamento, impeditivo de debates e aberturas a reavaliações, situação está inerente à pedagogia voltada para transformação/dialogicidade como prática educativa produtora do conhecimento.
“Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se tornam momentos de uma mesma problematizadora da educação, se tornam momentos de um mesmo processo”. (FREIRE, 1978)
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