
Revista África e Africanidades – Ano 2 - n. 6 - Agosto. 2009 - ISSN 1983-2354
www.africaeafricanidades.com

Revista África e Africanidades – Ano 2 - n. 6 - Agosto. 2009 - ISSN 1983-2354
www.africaeafricanidades.com

Compromisso com a resistência negra na Educação
Infantil.

Ellen de Lima Souza.

 Pedagoga e  Professora na Unidade de Atendimento à Criança Universidade Federal de São

Carlos. (UAC - UFSCar).

E-mail: ellenpedago@yahoo.com.br

O presente artigo aborda a educação das relações étnico-raciais na educação

infantil, em contextos de escolas privadas, onde a presença de negros é quase nula.

As intervenções realizadas em no cotidiano escolar seguiram as orientações do

parecer CNE/CP/003 2004, a metodologia se pautou em levantar as percepções

prévias, das vinte e três crianças que compunham a turma, sobre os negros (as) e a

partir daí, desconstruir estereótipos. Desta intervenção desenvolveu-se um conjunto

de proposições que contribuem para a promoção da igualdade étnico-racial na

Educação Infantil.

No decorrer deste artigo, pretendo desenvolver reflexões advindas de meu

comprometimento com a promoção da igualdade étnico-racial e minha atuação como

professora da Educação Infantil sob a orientação do parecer CNE/CP/003 2004, que

estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. Aliar atuação e comprometimento é desejável na educação em

todos os níveis, contudo quando o panorama é a realidade de escolas privadas,

alguns equívocos são apresentados logo no início e o mais freqüente é o de que se

em escolas privadas não tem negros, logo o racismo não existe.

Atuei em três escolas privadas desde o início da graduação, sendo duas na

cidade de Marília – SP e uma em São Carlos – SP. Contudo vou me ater apenas nas

experiências de Marília – SP. Foi na primeira escola no ano de 2004 que percebi a

necessidade de abordar a educação das relações étnico-raciais na educação infantil

diante do seguinte fato; uma criança de seis anos se recusava a sentar ao lado de

outra criança de sua sala e afirmava ter nojo de negros. Inicialmente assustei-me não

havia olhado para a criança que naquele momento era intitulada negra, como tal. Mas,
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a constatação naquele momento ia para além de percebê-lo negro, pois eu também

tenho a mesma cor do menino que sofrera a discriminação. E após esse momento

indagações não me faltavam: Onde estavam os negros daquele lugar? Porque

ninguém havia trabalhado esse assunto na escola? (SOUZA, 2007).

Ao questionar a criança que se recusara a sentar próximo ao colega e tentei

apontar-lhe a incoerência de seu ato, pois buscava um lugar ao meu lado que tenho a

mesma cor do seu colega. Mas, a criança não admitia que a “professora” era negra,

pois a posição hierárquica que se estabelece impossibilita a criança sentir-se superior

à professora. Busquei auxilio na universidade e percebei que as pesquisas voltadas à

educação das relações étnico-raciais na Educação Infantil não eram muitas e no

contexto de escolas privadas simplesmente não existiam. Mas essa situação se fazia

motivadora, pois conforme indicado “(...) temos, pois, pedagogias de combate ao

racismo e a discriminação por criar. É claro que há experiências de professores e de

algumas escolas, ainda isoladas, que muito vão ajudar” (BRASIL, 2005, p. 15).

Quando partilhei com as demais professoras o ocorrido, foi perceptível sua

sensibilização e solidariedade, contudo buscavam outros motivos e relatavam que

talvez a criança que discriminara não tivesse se expressado bem, esse discurso

pressupõe que crianças não percebem as diferenças e não estabelecem relações

hierárquicas, pois na qualidade de crianças estariam, supostamente, em situação de

igualdade, ou ainda que seriam demasiadamente ingênuas (SOUZA, 2007 ). Mas a

partir daquele momento o ambiente começou a ser repensado pelo corpo docente e

direção, embora com certa incredulidade, por parte de alguns, na existência do

racismo em crianças.

No ano de 2006, passei a atuar em uma outra escola de Educação Infantil,

também privada, e as práticas desenvolvidas com a turma do referido ano, foram

registradas e constituíram o cerne de meu trabalho de conclusão de curso. A turma

era composta por 23 crianças, sendo 15 meninas e 8 meninos, na faixa etária média

de 4 a 5 anos e nenhuma das crianças era negra. Ao relatar na escola que iria abordar

a educação das relações étnico-raciais em meu projeto, a coordenação manifestou

grande resistência, pois não percebia a necessidade da abordagem dado a ausência

de negros/as. Contudo fui autorizada a abordar a educação das relações étnico-

raciais.
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Mais um equivoco a superar é a crença de que a discussão sobre a
questão racial se limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema
e não a escola. A escola, enquanto instituição social responsável por
assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão deverá se
posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma
de discriminação. A luta pela superação do racismo e da
discriminação racial é, pois, uma tarefa de todo e qualquer educador,
independentemente de seu pertencimento étnico-racial, crença
religiosa ou posição política. O racismo, segundo o Artigo 5º da
Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos
os cidadãos e instituições, inclusive, à escola. (BRASIL, 2004 p. 16,
2004).

Todos os anos a escola desenvolvia um projeto intitulado Arte na Escola, onde

todas as turmas inseriam seus projetos, e naquele ano toda escola deveria trabalhar

com um livro com autoria de Ziraldo Alves Pinto. Assim selecionei o livro “O Menino

Marrom” (2005), embora percebesse alguns estereótipos em seu conteúdo avaliei que

haveria possibilidade de abordar a valorização, respeito e conhecimento da cultura

afro-brasileira, problematizando as relações humanas descritas na referida obra,

mesmo que essas relações se mostrassem desiguais. Portanto o livro apresentava

potencialidade pedagógica para a educação das relações étnico-raciais.

Materiais com potencialidades pedagógicas são aqueles que geram
aprendizagens, que permitem a conexão da experiência vivida, no
dia-a-dia, com aquela que o material explicita, são aqueles que
mostram possibilidades de multiplicar ações positivas de
humanidade, de pertencimento étnico-racial, de luta por mudanças de
realidade social adversa (...) (OLIVEIRA, 2008, p. 47).

A história do livro descreve a amizade de um menino negro e um menino

branco. Inicialmente mostrei a capa do livro as crianças e pedi para que relatassem o

que imaginavam que iria acontecer na história, e a cada dia contava uma parte da

história essa situação despertava muita atenção e curiosidade por parte das crianças.

Para o referido público as imagens são fundamentais e concretizam o personagem no

imaginário infantil. Na ilustração dos personagens que são denominados “Menino

Marrom” e “Menino Cor-de-Rosa” as diferenças físicas são expressas com beleza.

Contudo desigualdades são apresentadas nas roupas dos personagens. As camisetas

dos meninos são diferentes, pois a do Menino Marrom parece ser mais larga do que a

do Menino Cor de Rosa. Um está de shorts o outro de calça jeans e um de sandálias

de couro o outro de tênis.
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O menino cor de rosa e o menino marrom  (Ziraldo Alvez Pinto)

Ao comparar a descrição dos cabelos percebe-se que os cabelos do Menino

Cor de Rosa é descrito com maior suavidade nos adjetivos: muito fino, leve e lisinho,

embora seja comparado a um rabo de cavalo, esse também é um nome bastante

conhecido de penteado. Entretanto o cabelo do Menino Marrom é descrito como

enroladinhos e fofos parecidos com uma esponja, contudo, um dos apelidos ofensivos,

atribuídos ao cabelo negro é o de esponja de aço. O autor relata que, na briga, quando

havia puxões de cabelo, só o Menino Marrom levava vantagem. Quando essas

situações não são problematizadas elas naturalizam e cristalizam desigualdades e

reforçam estereótipos.

Na seqüência da história de crianças os personagens vão ficando jovens e o

autor relata que é chegada a hora do Menino Cor de Rosa ir embora estudar fora e o

Menino Marrom carrega-lhe a mala até a estação rodoviária.

Só sei que os dois continuam fazendo das suas. Um é craque de
basquete e o outro, de voleibol; um já está quase formado e o outro
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não estuda mais – ou os dois já se formaram, todo os dois já são
doutores – já nem posso precisar. Só sei que um desistiu de tocar
bateria e o outro fez um samba e gravou uma canção; um está
tocando flauta e o outro, violão. Um deles já se casou – se casou, eu
não sei bem – e o outro perdeu as contas de quantas namoradas
tem. Um quer conhecer o mundo e o outro a Patagônia, um é o rei da
Informática e o outro do vídeo-clip; um andou fazendo cursos de
teatro e literatura e o outro já fez figura num festival da canção. Um já
conseguiu um emprego, o outro já foi despedido do quinto que
conseguiu. Um passa os seus dias lendo – ou não sei se são os dois
– um não lê coisa nenhuma deixa tudo pra depois. Mas faz cada
verso lindo, que ainda vai virar canção. Um pode ser diplomata. Ou
chofer de caminhão. O outro vai ser poeta ou viver na contra mão.
Um é louco por sorvete de chocolate e o outro detesta o gosto de
chocolate com leite; prefere, pro seu próprio deleite, cerveja como
tira-gosto. Um adora um som  moderno e o outro – como é que
pode? – se amarra num pagode. Um dos dois é mais alegre e o outro
é mais quietinho; um faz piadas com tudo e os dois riem sozinhos.
Um é um cara ótimo e o outro, sem qualquer dúvida, é um sujeito
muito bom. Um já não é mais rosado e o outro está mais marrom.
(PINTO, 2005, p. 31).

Na leitura do trecho acima, solicitei que as crianças opinassem sobre o que

cada personagem teria se tornado, e não tiveram dúvidas em responder que o Menino

Cor de Rosa era jogador de voleibol, formado, flautista, casado, gostava de teatro e

literatura, rei da informática, empregado, bom leitor, diplomata, poeta, apreciador de

sorvetes, ouvinte de som moderno e quieto. Em contra partida o Menino Marrom no

imaginário das crianças seria aquele que se tornara craque de basquete, já não

estudava mais, gravou um samba-canção, tocava violão, tinha muitas namoradas, rei

do vídeo-clip, despedido do quinto emprego, não lia coisa nenhuma, chofer de

caminhão, vivia na contra-mão, gostava de cervejas, pagode e era o mais alegre.

Para desmistificar e desnaturalizar a relação que era tida pelas crianças até

aquele momento como desigual, voltei a alguns pontos do livro propondo alguns

questionamentos como: Por que os personagens estavam vestidos daquela forma?

Por que eles tinham certeza do futuro de cada um? Quantos anos os personagens

teriam no dia atual?

Após este processo construímos uma estrutura com a imagem do Menino

Marrom, as crianças decidiram vesti-lo de forma diferente da ilustração original, e dar

significados as cores contidas nas estrutura, utilizou-se diferentes recursos para

construí-la como tecido, barbantes, anelina, cola, tintas, lã e gliter.
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Foto da estrutura construída pelas crianças.

As crianças mediram o boneco em crianças das outras turmas e concluíram

que no desenho, o “Menino Marrom” teria em torno de oito anos, na representação da

estrutura. Assim abordamos ordem crescente e decrescente. As músicas que são

citadas no livro, por exemplo, Wave de Tom Jobim, foi utilizada para a apresentação

da grafia de algumas palavras, construção de textos coletivos, criação de histórias

baseadas na amizade das crianças e invenções de brinquedos de sucata, pois no

livro, os personagens criavam jogos e brinquedos.

O cabelo da estrutura do personagem Menino Marrom foi feito com lã preta as

crianças deram vários nós em pedaços de lã, o que auxiliou, também, no aprendizado

de amarrar os cadarços dos sapatos.

Para oportunizar uma possibilidade de final diferente para a história

organizamos um teatro, com o auxilio de Renato Ubirajara dos Santos Botão, que

naquele momento cursava mestrado em antropologia, e se dispôs a me auxiliar. Assim

juntos elaboramos um novo Menino Marrom, que seria o próprio Renato, pois

associamos o personagem com algumas vivências da realidade do ator com o objetivo

de facilitar o desenvolvimento da atividade, o período que ficaria com as crianças seria

aproximadamente 4 horas, e não queríamos demonstrar uma visão exótica do negro,
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mas naturalizar uma imagem do negro como um homem comum, nem inferior e nem

superior.

E nessas associações o personagem, também, tem um diploma de filosofia.

Havia estudado fora do Brasil em um país da África, tinha uma namorada chamada

Júlia “Hamamoto” (japonesa). Esses foram os cuidados básicos que tomamos para

não reforçar nenhum estereótipo e desconstruir algumas polarizações que os

relacionamentos inter-étnicos e étnicos pudessem trazer. O figurino utilizado foi

planejado com cuidado para que não houvesse uma exaltação da figura do negro, mas

que o Renato fosse compreendido como um homem que possui características físicas

diferentes da maioria das pessoas que as crianças costumam conviver, mas

preferências e aspirações parecidas com as das demais pessoas que convivem.

O primeiro impacto da turma com o Renato foi de certa incredulidade, as

crianças pareciam não acreditar no que viam e ficaram paralisadas. Em seguida, mal

conseguiam controlar a vontade de se aproximar e levantaram muitas questões para o

Renato, que ele foi respondendo conforme havíamos combinado. Houve

estranhamento quando ele respondeu que havia escolas na África e que namorava

uma japonesa.

As crianças apresentaram a escola para o Renato e fizeram questão de

mostrarem e explicarem sobre as suas produções realizadas durante o ano.

Especialmente, a estrutura que fizeram do Menino Marrom. Ficaram ansiosos para

saber se a estrutura estava realmente parecida com ele. Inclusive uma aluna que

estava com febre, em sua casa, no dia foi a aula por um breve período só para

conhecê-lo.

A educação das relações étnico-raciais se efetiva quando abordamos as

relações vivenciadas, e trabalhamos a identidade de todos, pois trabalhar a

valorização e a auto-estima da criança negra é fundamental, mas paralelo a isso é

preciso mostrar a criança branca que ela e a cultura de seus antepassados não são

superiores.

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de
amor, um poema, uma tela, uma canção, um livro tem por trás de si
uma única razão. U acontecimento, um fato, um feito, uma canção,
um gesto, um poema, um livro se acham sempre envolvidos em
densas tramas, tocados por múltiplas razões de ser. Por isso é que a
mim me interessou sempre muito mais a compreensão do processo
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em que e como as coisas se dão do que o produto em si. (FREIRE,
2008, p. 18).

E para compreender processos é fundamental questionar o que parece natural

e reeducar nossos sentidos é o que inicia a prática da promoção da igualdade étnico-

racial na escola, não é natural que de noventa crianças, apenas uma fosse negra,

assim como num corpo docente de vinte e três professoras apenas uma fosse negra.

Assim como não deveria ser natural às crianças associarem desqualificações ao

personagem negro, pois ninguém nasce racista, mas aprende a ser. O combate a

marginalização da população negra começa com educação e resistência em todos os

espaços.
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