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Introdução 

Este estudo tem o caráter de oportunizar análises culturais acerca do currículo do 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal da Paraíba mediante interfaces com 

feminismo negro no viés interseccionalizado (CARDOSO, 2014; BORGES, 2017; DAVIS, 

2016; WORTMANN; COSTA; HESSEL SILVEIRA, 2015).  

A proposta do estudo emergiu, inicialmente, de nossa prática acadêmica e politica 

enquanto professora negra e, concomitantemente, no campo teórico, por um chamamento à 

(des)construção de conexões colonialistas, unilaterais e racionais entre o currículo tecnicista-

comportamentalista do curso em debate, no sentido de ressignificá-lo a partir do feminismo 

negro e interseccionalizado (DAVIS, 2016). 

Com certa cautela e de forma embrionária, as análises realizadas suscitam outros 

caminhos de pensamento que diferem dos paradigmas historicamente norteadores da 

pedagogia secretarial. Contudo, a despeito de possíveis críticas, busca-se legitimar o 

pensamento feminino negro ora inviabilizado em tal currículo em cujo país são notórios os 

marcadores sociais que evidenciam desigualdades sociais, econômicas e culturais. 

A considerar a atual conjuntura nacional e global de reestruturamento do 

neoliberalismo e retrocessos na agenda de políticas públicas progressistas nos parece 

primordial recorrer ao pensamento feminino negro como princípio para ressignificação de 

alternativas pedagógicas de enfrentamento ao neoliberalismo, assinaladas em perspectivas 

democráticas.  

A partir da categoria amefricanidade cunhada por Lélia González na perspectiva pós-

colonial que, de acordo com Poins (2014) surgiu no contexto traçado pela diáspora negra e 

pelo extermínio da população indígena das Américas, no sentido de ressignificar histórias de 

resistência, tomamos o conceito do feminismo negro enquanto: 
 
Movimento político e de transformação que disputa todas as esferas da vida e do 
poder [cuja] ideologia disputa um projeto de mundo que abarca todas as esferas, sejam 
elas filosóficas, sociológicas e econômicas (...) tendo como pontos-chave a luta pelo 
fim da subjulgação das mulheres, a autonomia, o fim do Patriarcado, a pluralidade de 
existências e atuações, e a defesa da igualdade (...) e pautando-se contra 
universalidades (BORGES, 2017, p. 1). 
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A partir do ponto de vista de Patrícia Hill Collins registrado por Juliana Borges (2017) 

compreendemos que o feminismo negro na inter-relação com as pluralidades feministas 

reclama alguns pressupostos a saber: 1) o feminismo negro representa formulação de 

necessidades, conhecimentos e jeitos de atuação políticas próprias às mulheres negras; 2) 

indissociabilidade entre o senso de humanidade e a luta feminista negra; 3) 

interseccionalidade que evoca a heterogeneidade; e 4) a descolonização, metafórica ou literal, 

de corpos, mentes e espíritos negros/as em defesa da liberdade.  

Por este ângulo buscamos dialogar com a linha de pesquisa de Estudos Culturais 

(EC), e nesta investigação, afastamo-nos de questões voltadas às ações educativas, 

planejamento ou o ato de ensinar (WORTMANN; COSTA; HESSEL SILVEIRA, 2015), de 

maneira que se buscou compreender minimamente quais principais pressupostos do 

pensamento de mulheres negras contribuem para (des)construção de culturas afro-brasileiras 

no currículo do curso de Secretariado Executivo da UFPB priorizando implicações interfaces 

sobre representação, identidade, poder, pedagogias culturais focadas questões mais amplas 

como “... a produtividade da cultura nos processos educativos em curso nas sociedades de 

hoje!” (WORTMANN; COSTA; HESSEL SILVEIRA, 2015, p. 34). 

Tais inquietudes culminaram no objetivo de refletir sobre o currículo do curso de 

Secretariado Executivo da UFPB na perspectiva do feminismo amefricanizado 

interseccionalizando mulher e raça. A investigação apresenta-se de alta relevância social e 

cultural seja pela localização do curso em terras indígena Potiguara1 e com contundentes 

registros históricos da população afrodescendente, seja no sentido de estimular o processo 

reflexivo de maneira a exigir o cumprimento de políticas públicas de educação enquanto 

dinâmica de ressignificação identitária da profissão. 

No âmbito das teorias pós-críticas, o estudo parte-se da perspectiva pós-colonialista 

de currículo que tem como propósito “... analisar o complexo das relações de poder (...) que 

vão (...) da ocupação à dominação direta (países africanos) e as relações atuais de dominação 

entre nações, baseadas na exploração econômica e no imperialismo cultural” (SILVA, 2015, 

p. 125); perpassa aproximações entre o campo dos Estudos Culturais de Rosa Maria Hessel 

Silveira, da Assessoria Aberta de Raimundo Nonato Júnior e inter-relaciona conceitos como o 

colonialismo de poder de Aníbal Quijano, identidade híbrida de Stuart Hall, Teoria das 

Representações Sociais de Denise Jodelet e o Amefricanismo Interseccional aportado por 

Lélia Gonzalez, Cláudia Pons e Angela Davis.  

																																																													
1	Os/as professores/as estudiosos/as da língua Tupi Antigo e lideranças Potiguara atribuem à palavra “Potiguara” a designação de um 
povo, uma nação, uma coletividade, por isso não se flexiona em grau, gênero ou número, mesmo que mude de classe gramatical. 
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Enquanto procedimento metodológico utiliza-se da afrocentricidade (SANTOS 

JÚNIOR, 2010) como método e em direção a uma reflexão curricular pautada no paradigma 

afrocentrado, de maneira a localizar referências africanas, afro-brasileiras rumo ao 

protagonismo epistêmico e a reflexão metodológica com interfaces às Leis 10.639/03, 

11.645/08, Resolução Nº 1/2004 e Parecer Nº 3/2004 e Resolução 016/2015 que ao 

regulamentar os cursos regulares de graduação da UFPB, em seu Art. 26, definiu que a 

composição curricular de todos os cursos de graduação, presenciais e a distância deve 

contemplar o componente curricular Educação das Relações Étnico-Raciais nos Cursos de 

Graduação, modalidades Bacharelado e Licenciatura da UFPB. 

O artigo parte desta apresentação e estrutura-se em breve historicidade pedagógica 

do curso de Secretariado, apresentação do objeto de estudo do Secretariado, 

interseccionalidade de gênero, análise do currículo e suas interfaces e reflexões para não 

concluir.  

1 Breve historicidade pedagógica do curso de Secretariado Executivo 

Muito embora o ato de assessorar remonte ao período dos escribas, à época “[...] 

homens de destacada atuação na Idade Antiga [e que] dominava a escrita, classificava os 

arquivos, ora redigia, ora recebia as ordens por escrito e as executava” (CAMARGO, 2013, p. 

63, grifo nosso), na história recente da profissão, traz um perfil predominantemente feminino 

e invisibilizado em relação às culturas afro-brasileiras. 

 No Brasil a regulamentação do profissional de Secretariado aconteceu por meio da 

Lei 7.377/1985. A formação de nível superior deste profissional de acordo com a Federação 

Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC) tem ocorrido desde 1969 com o primeiro 

curso de nível superior viabilizado pela Universidade Federal da Bahia, após a reforma 

universitária instituída pela Lei Nº 5.540/1968, pós-golpe militar de 1964.  

Em seguida, em 1970, foi reconhecido curso de igual titularidade na Universidade 

Federal de Pernambuco. Necessário se faz evidenciar que dentre as tensões da reforma 

universitária de 1968, diferente das tensões vividas na atualidade, havia os interesses: 
 

Dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar de 1964 que buscava 
vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de mercado e ao projeto 
político de modernização em consonância com os requerimentos do capitalismo 
internacional (SAVIANI, 203, p. 374). 

 

Na Paraíba, o curso de Secretariado Executivo é inserido no contexto da política 

educacional de expansão universitária. Com o objetivo de formar profissionais bacharéis com 

competências para promover e participar da melhoria do processo de gestão e 
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desenvolvimento das organizações públicas e privadas, na busca do aumento de produtividade 

e competitividade e aptos a atuar no mundo do trabalho enquanto: Assessor Executivo, 

Gestor, Consultor e Empreendedor tem o seu projeto político-pedagógico aprovado pela 

Resolução 041/2006.  

Há 11 anos o curso vem desenvolvendo esta função no litoral norte paraibano cujo 

cenário sócio-histórico-cultural reúne usinas de cana de açúcar, relações identitárias (HALL, 

2015) com a população indígena Potiguara2, intensos marcadores sociais e a presença da 

população afro-brasileira no histórico do desenvolvimento econômico da região. 

Na história recente, a gênese do currículo do curso de Secretariado Executivo tem 

como pano de fundo a teoria do capital humano eco com a dinâmica neoliberalista. Numa 

perspectiva hegemônica de enfoque no “máximo de resultado com o mínimo de dispêndio”, 

ratificada pela Lei Nª 5.692/1971 estendendo, segundo Saviani (2013), em campo teórico de 

tendência produtivista às faculdades brasileiras, por meio da pedagogia tecnicista. 

Tal pedagogia desdobrou-se, no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas, no 

pensamento pedagógico secretarial que emergiu moldado em ideias concernentes ao aprender 

a fazer relacionado à organização racional do trabalho (taylorismo, fordismo), ao enfoque 

sistêmico e ao controle do comportamento (behaviorismo), peculiar à Pedagogia Tecnicista 

campo de atuação da neutralidade científica focada em “planejar a educação de modo que a 

dotasse de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que 

pudessem pôr em risco sua eficiência” (SAVIANI, 2014, p. 382). 

A considerar o colonialismo do poder que segundo Quijano (apud Pons, 2014, p. 

968) que tem na colonialidade: 
 
Uma matriz mundial de dominação dentro do modelo capitalista, fundada 
pela classificação racial e étnica da humanidade [trata-se de] princípio 
organizador que afeta (...) a sexualidade, a autoridade, as relações de gênero, 
instituições, o trabalho, as organizações políticas, entendendo-se à 
subjetividade e às estruturas de conhecimento. 

 

E o Outro colonial (SILVA, 2015) percebe-se um currículo linear orientado para o 

objeto de conhecimento e estruturado no pensamento subalterno de exploração econômica no 

mundo do trabalho, do imperialismo cultural e acadêmico, que até o momento desenvolveu 

estratégias pouco repercussivas de operacionalização do Art. 26 da Resolução 016/2015, 

negando até mesmo: 

																																																													
2 Os/as professores/as estudiosos/as da língua Tupi Antigo e lideranças Potiguara atribuem à palavra “Potiguara” a 
designação de um povo, uma nação, uma coletividade, por isso não se flexiona em grau, gênero ou número, mesmo que mude 
de classe gramatical. 
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A curiosidade e fascinação pelo Outro, visto como estranho e exótico [mas não] o 
impulso de fixa-lo e dominá-lo como objeto de saber e de poder. O Outro é, pois, 
menos um dado objetivo e mais uma criatura imaginária do poder (SILVA, 2015, p. 
127). 

 

O contexto sistêmico e de economia da educação (custos e financiamentos da 

educação) no período da década de 1970 coadunada com o campo do behaviorismo e “... 

buscou tratar o ser humano como um organismo, focando na sua forma de reagir ao meio 

natural, isto é, seu comportamento e não a sua consciência” (SAVIANI, 2013, p. 371) típico 

do pensamento homogênico, padronizada e sob a égide da meritocracia enquanto discurso 

racista e legitimador de privilégios, como destaca Sílvio Luiz de Almeida.  

Embora a formação superior de Secretariado tenha decorrido do protagonismo 

sindical protagonizado majoritariamente por mulheres, não fugiu a regra das formações 

noturnas voltadas ao mundo do trabalho, caracterizando numa postura do Estado em 

“resolver” a problemática da mão de obra jovem, pobre, preta e ociosa com “... iniciativas de 

política educacional voltada para (...) jovens das camadas populares [de maneira a] superar as 

desigualdades” (SAVIANI, 2013, p. 406-407; BARDARÓ & GRIMSON, 2010) em formação 

noturna voltada para o mundo do trabalho. 

Após 20 anos e em meio às reformas da educação foi estabelecida a primeira Diretriz 

Curricular (Parecer CNE Nº 146/2002) de forma conjunta com vários outros cursos e, 

somente em 2005, a Resolução CNE/CES Nº 3/2005, de 23 de junho de 2005 institui, sob a 

égide da interdisciplinaridade (FAZENDA, 1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

vigente até o momento. Tais políticas impactaram na urgência de se compreender o objeto de 

estudo secretarial.  

 

2 O Secretariado e o seu objeto de estudo 

A necessidade de rediscutir a formação do Secretariado Executivo implicou em 

movimento acadêmico científico nacional que ressignificou a pesquisa secretarial, com 

desdobramentos na criação da Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado – ABPSEC 

(2003); em eventos científicos de relevante impactos acadêmicos protagonizados por àquela 

Associação; grupos de pesquisa e revistas científicas. 

Não obstante, a fundação das Ciências da Assessoria, campo teórico que questiona a 

construção da identidade científica do secretariado e, ao fazê-lo, defende a epistemologia que 

rege o Secretariado Executivo apresentada como Teoria Geral do Secretariado (TGS) por 

intermédio das Ciências da Assessoria, tem contribuído para “... o domínio do conhecimento 

científico que estuda o conjunto de questões epistemológicas, interdisciplinares, tecnológicas, 
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teóricas e práticas ligadas ao objeto de estudo das assessorias” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 

165), articulando quatro grandes eixos: Assessoramento (Assessoria Técnico-Tática ou 

Operacional); Assessorexe (Assessoria Executiva); Assessorística (Assessoria Intelectual) e 

Assessorab (Assessoria Aberta). 

Estes eixos abrigam diversas subcategorias que não serão aprofundadas por questões 

de limitação de espaço e tempo para escrita. Entretanto, mister se faz ressaltar, no âmbito da 

UFPB, numa carência de uma intelectualidade secretarial afrocentrada vez que é emergente 

a “...produção, discussão e teorização do conhecimento [no empenho de] estudar uma linha de 

pensamento [cujo desenvolvimento encontre na] especialização epistemológica da área e na 

interdisciplinaridade teórica e prática com outros campos do saber científico” (VIRIEUX-

RAYMOND, 1966 apud NONATO JUNIOR, 1990), a partir das devidas referencias, lugares 

históricos, da cosmovisão/tempo e protagonismo científico, e que dê conta dos limites e 

tensões curriculares, da Lei 10.639/2003 (ensino da História e Cultura Africana, Afro-

brasileira), da Lei 11.645/08 (torna obrigatório no currículo a temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena) e do feminismo negro interseccionalizado. 

Para além dos aspectos acadêmico-científicos orientados pelas vertentes da 

plataforma Lattes, disputas políticas e tendo como premissa o campo dos estudos culturais 

aqui trilhados a partir do pensamento de Wortmann, Costa e Hessel Silveira (2015) a não 

consideração da interseccionalidade de gênero no curso de Secretariado Executivo da UFPB 

frente às diferentes tensões que o tema tem ensejado no cenário político estimula reflexões 

sobre as quais faremos alguns registros na seção seguinte.  

 

3 Interseccionalidade de gênero: da (in)visibilidade à articulação com a educação pela 

pesquisa 

No currículo do curso de Secretariado Executivo da UFPB podemos perceber 

implicações em relação ao racismo e colonialidade de gênero. Com base no pensamento de 

Hasenbalg (1979, p. 114 citado por Guimarães, 2014, p. 26) compreendemos o racismo como 

“construção ideológica incorporada e realizada através de um conjunto de práticas materiais 

de discriminação racial, é o determinante primário da posição dos não-brancos nas relações de 

produção” acentuado pela branquetude, ideologia heteronormativa influenciada pela formação 

hegemônica embasada, segundo Ferreira (2004, p. 246), “... na Teoria Racial Crítica para 

tratar sobre raça e racismo” traduzida nos privilégios de ser branco.  

Já em relação à colonialidade de gênero percebe-se a imposição de uma lógica de 

opressões de gênero patriarcal, segundo Lugones (2011 apud Cardoso, 2014, p. 970) marcada 
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pela racialidade e pelo capitalismo. Quando relacionadas assumem estruturas de poderes que 

acentuam de forma ainda mais impactante as desigualdades sociais reproduzidas em 

currículos acadêmicos, não sendo diferente no Secretariado Executivo da UFPB, e que “... 

fazem da mulher negra o foco, por excelência, de sua perversão” (CARDOSO, 2014, p. 973).  

Percebe-se, pois, que tais paradigmas têm atuado no epistemicídio de gênero e raça 

quando articulados tais categorias à profissão secretarial, evidenciando o ranço da 

neutralidade científica que catequisou a pedagogia tecnicista do curso, deixando evidenciar 

apenas habilidades e competências sem, contudo, dar os devidos contextos de marcadores 

sociais. 

Sob tal panorama coaduna-se os estudos culturais em particular no que diz respeito a 

afrocentricdade enquanto método que suporta o imprescindível debate interseccionalizado 

acerca das relações étnico raciais e de gênero e, segundo Cardoso (2014, p. 969) que “...se 

insere na perspectiva pós-colonial, surge no contexto traçado tanto pela diáspora negra quanto 

pelo extermínio da população indígena das Américas e recupera as histórias de resistência e 

luta dos povos colonizados contra as violências geradas pela colonialidade do poder”. 

Na perspectiva de Asante e de acordo com Castiano (2010) o termo interseccionalidade 

compreende o debate sobre desigualdades que para além da dicotomia homem/mulher, 

abrange o debate de raça/etnia e valores como harmonia, justiça e equidade estruturantes nas 

relações que envolvem força de trabalho. 

Enquanto categoria, a interseccionalidade igualmente contribui para ressaltar saberes 

decorridos das trajetórias anteriores de não resistência da mulher, especialmente, da mulher 

negra secretária ao patriarcado, ao racismo e ao sexismo que “produzem efeitos violentos 

sobre a [secretária negra]”, como destaca Cardoso (2014, p. 972) baseada nos estudos de Lélia 

González. Eis, então, a pujança de combater relações de exploração e opressão que de acordo 

com Davis (2011) “ao mesmo tempo em que a mulher negra é considerada a mãe da cultura 

brasileira, ela é ao mesmo tempo invisível”. 

Neste estudo, a adoção do paradigma da afrocentricidade enquanto “... tipo de 

pensamento, prática e perspectiva que percebe os/as africanos/as [e afro-brasileiros/as] como 

sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem e cultura e de acordo com 

seus próprios interesses” (ASANTE, 2009, p. 93), deu-se pela sua capacidade de sublinhar a 

localização de práticas libertárias de mulheres negras, especialmente as secretárias negras.   

Uma liberdade que se ressignifica não pela vontade de uma professora negra, por mais 

que isso possa parecer conveniente, mas por diversos e complexos saberes culturais tendo como 

precedente que “a ressignificação é, portanto, uma estratégia que se vale de um elaborado jogo 
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que envolve o “olhar”: ela implica estranhar, desfamiliarizar ou tornar explícito o que estava 

naturalizado, deslocando e ampliando, nesse processo, significados e seus efeitos produtivos” 

(WORTMANN; COSTA; HESSEL SILVEIRA, 2015, p. 35, destaque das autoras). 

Tem-se como ponto central as implicações de relações coloniais de poder e de gênero que 

sublinham a cultura e história africana, afro-brasileira e indígena. Estas demandam ser 

evidenciadas pelos aspectos sócios histórico-culturais enquanto resistência à identidade 

científica europeia dominante que marginaliza no currículo em debate o pensamento do 

feminismo negro. 

Isto implica, sob o prisma da dialética e da cosmovisão africana, tratar-se de uma 

necessária abordagem conjunta cuja relação seja tecida por mulheres negras protagonistas de 

um Outro Secretariado possível, a partir do meio em que vivem, trabalham, estudam e os 

saberes formais e não formais (SANTOS JÚNIOR, 2010) que se intercambiaram. Nesse viés, a 

afrocentricidade exige questionar para descolonizar as representações construídas sobre mulher 

e raça no pensamento pedagógico secretarial e suas reverberações no mundo do trabalho.  

Para tanto é improrrogável sair da condição de objeto de pesquisa e desbravar um 

campo científico que se articule à Assessoria Aberta (NONATO JÚNIOR, 2009), de maneira 

a “colocar ideais africanos no centro de qualquer análise que envolva a cultura e o 

comportamento africanos [e afrodescendentes]” (CASTIANO, 2010, p. 143 citando 

ASSANTE, 1998, p.2), tendo como premissa o papel central da Lei 10.639/2003, Lei 

11.645/2008 e a operacionalização metodológica da Resolução UFPB 016/2015, enquanto 

caminho decolonial com possíveis efeitos de rupturas paradigmáticas para a formação 

intelectual das mulheres negras secretárias. Assim, posicionar-se enquanto secretária negra é 

antes de tudo posicionar-se contra a supremacia da branquetude. 

 

4 Análise do currículo e suas interfaces 

Representação 

Tomamos como referência o conceito da Teoria das Representações (ARRUDA, 

2002). Assim como Wortmann, Costa e Hessel Silveira (2015), entendemos o conceito de 

representação como central no que diz respeito aos modos de ser e não ser Secretária Negra, 

a considerar um conjunto de significados imbricados à identidade diaspórica (HALL, 2015) 

predominantemente negada pelos artefatos culturais branco, heterossexual, letrado e cristão 

que define o modelo de profissional de secretariado. 

Identidade 
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Em relação ao feminismo negro, Wortmann, Costa e Hessel Silveira (2015) nos 

dizem que àquele contribuiu enquanto movimento de resistência contra a hegemonia 

dominante da branquetude. Esta hegemonia, sob a égide do discurso da democracia racial e do 

colonialismo do poder, busca negar as diferenças (de gênero e raça/etnia, especialmente 

negros/as e indígenas) e invisibilizam as identidades (HALL, 2015) de Secretárias Negras 

antes, na produção do conhecimento e, na sequência, no mundo do trabalho e científico. 

Poder 

A considerar os aspectos da colonialidade de poder de Aníbal Quijano e o 

capitalismo colonial/moderno eurocêntrico marcado pelo patriarcado entende-se a 

necessidade de que o currículo de Secretariado afaste-se da homogeneidade (marcada pela 

organização racional do trabalho -  taylorismo e fordismo; de enfoque sistêmico; voltado ao 

controle do comportamento – behaviorismo; e para a neutralidade científica) e evoque com 

base no feminismo negro a heterogeneidade interseccional.  

 
Pedagogias Culturais 

É preciso compreender como o papel, significado e poder dos artefatos acadêmicos 

influenciam no currículo e projetam as Secretárias Negras. É notória a persistente 

desumanização sexista dos corpos negros na diáspora. Esta tem sido ainda muito 

invisibilizada no contexto sócio-econômico. É preciso enfrentar as formas dicotômicas de 

representação sobre esta profissional cujo temor em buscar a profissão paira díade: ser mulher 

e ser negra. A mensagem simbólica que incute numa Pedagogia Cultural é de que as mulheres 

negras não são excelentes o suficiente para serem secretárias graduadas, doutoras e muito 

menos protagonistas na produção acadêmica.  

  

Para não concluir 

Ao retomarmos o questionamento que suscitou o caminho deste estudo sobre quais 

principais pressupostos do feminismo negro contribuem para (des)construção de culturas afro-

brasileiras no currículo do curso de Secretariado Executivo da UFPB, entende-se que 

Secretárias Negras sofrem opressões pedagógico-formativas interseccionalizadas por serem 

mulheres e negras. A despeito da auto identificação racial, carregam consigo o papel 

multidimensional de ser mulher negra (DAVIS, 2016), mas estes terão sentido a partir de uma 

identificação política e cultural perspectivada por uma relação interseccional cujo significado 

é socialmente produzido (SILVA, 2015). 
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O feminismo negro apresenta relações interseccionais pautadas no amefricanismo 

(CARDOSO, 2014) tem um longo caminho de contribuição para um currículo descolonizado 

para além da “superficialidade multicultural das chamadas datas comemorativas do dia do 

Índio, da Mulher e do Negro” como bem diz Silva (2015, p. 130, destaque do autor); que não 

separe questões de conhecimento, cultura e estética de questões de poder, política e 

representação inerentes à dimensão multicultural e ainda tão manipulados pelo racismo. 

Sob a égide do pensamento foucaultiano necessário se faz problematizar práticas 

pedagógicas e políticas públicas de educação governamentais e não governamentais 

relacionadas com a intelectualidade secretarial afrocentrada, ao pensamento descolonizado do 

currículo e prática docente intercambiadas pela esfera sócia histórico-cultural. 

O feminismo negro na interface com os Estudos Culturais traz o pressuposto da 

Pedagogia Cultural que segundo Wortmann; Costa; Hessel Silveira (2015, p. 37) enfatizam 

“... qualquer instituição ou dispositivo cultural que (...) esteja envolvido – em conexão com 

relações de poder – no processo de transmissão de atitudes e valores”. Neste caso, o 

dispositivo são as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 

Compreender o currículo de Secretariado na perspectiva dos Estudos Culturais e na 

interface do feminismo negro que interseccionaliza mulher e raça nos inclina a debruçar em 

estudos futuros sobre a Cultura Negra do Secretariado. 
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