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A importância dos estudos sobre africanidades nas escolas
Quando criança, ﬁcamos bem íntimas ou bem íntimos do racismo. No início de nossa vida escolar,
o conhecemos assim, por meio da vizinhança, de
um assunto que escutamos, às vezes, entre os
pais e outros adultos da família, mas ainda não
damos tanta importância a essa questão da diferença. Mas na escola começamos a sofrer mais
com o racismo porque no ambiente escolar, muitas vezes, é velado. E ele é cruel, dolorido, sofrido
porque, às vezes, você não leva ao conhecimento
dos seus pais, da sua família. Você sofre ali, calado, porque sabe que no outro dia precisa voltar,
e tantos outros dias você precisa voltar. Se você
quiser um dia se tornar uma grande defensora do
preconceito e do racismo que assola este nosso
País, terá de voltar e se formar.
Acredito que o racismo na escola crie trauma pelas ofensas que recebemos por meio das brincadeiras, das piadas de mau gosto, das associações
que fazem com tudo que é ruim (dia negro, a coisa
está preta, tempos negros...). Por essas razões,
ele não é esquecido.
O aluno se cala, depois acontece com um amigo,
uma amiga da mesma faixa etária, e eles cresce-

rão ali, no mesmo bairro, mesmo ambiente escolar, até que começam a aprender a lidar com ele,
já com uma opinião formada.
Como professora há quase 30 anos, percebo
que quando chegamos na faixa etária do quinto
ano, sexto, sétimo ano, entre os grupinhos que
se formam poucos são mesclados, os alunos negros vão se aproximando. Antigamente era ainda
pior, víamos nitidamente, no pátio do colégio, no
intervalo, nas festas, que os alunos de origem
afrodescendente formavam um grupo. Já existia
nossa unidade. Talvez porque já sentíssemos que
éramos tratados de forma diferente dos outros
alunos.
É muito importante manter os estudos sobre
africanidades nas escolas, trabalhar as diferenças, promover igualdade, a diversidade. Hoje, por
exemplo, eu ofereci uma aula sobre consciência
negra aos meus alunos. Precisamos apresentar
os autores negros. O preconceito, de modo geral,
tomou conta das redes e de outros ambientes, e
nós temos um papel importante na formação dessas crianças. Nós e as famílias.

