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A LEITURA DA CULTURA NEGRA POSSIBILITANDO A CONSTRUÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DE IDENTIDADES. 

 
A sociedade em que vivemos é preconceituosa, pratica a discriminação e atos 

de racismo com freqüência, influenciando negativamente a identificação das 
crianças negras com seu grupo étnico-racial.  

Quando as crianças de diferentes grupos étnicos raciais e sociais se 
encontram, principalmente na escola, as crianças negras, incluindo as mestiças, 
começam a sentir de forma muito acirrada e a compreender o que é discriminação 
(Lopes, 1995; Oliveira, 1998/2001). Também compreendem pelas atitudes, posturas, 
olhares de outras pessoas, que não são iguais a elas, e começam a perceber que o 
seu aspecto físico, o seu jeito de ser, viver, e a própria religião que a família adota, 
se for de raiz africana, é razão para ser menosprezada, gozada e deixada de lado 
pelos colegas.  

Ao chegarem à escola, as crianças negras passam a enfrentar situações de 
discriminação, devido a cor de sua pele, tipo de cabelo, traços físicos, ou outras 
características que não estão de acordo com o modelo de ser humano legitimado 
pela sociedade, fazendo com que essas crianças sintam rejeição da escola à sua 
pessoa, à cultura de seu povo e ao grupo étnico-racial a que pertence. Essa 
mentalidade é tão cruel, que até mesmo as crianças negras mais claras incorporam 
em relação às crianças negras mais escuras ditos depreciativos, chegando até 
mesmo a ofender outras crianças negras. Isto é um sinal de que a criança negra que 
discrimina outra criança negra, está tentando se identificar com as pessoas brancas. 
Como branco, se vê e se faz ver como superior, de certa forma essa é uma 
estratégia, para sendo negro, fazer-se reconhecer pela sociedade que o discrimina, 
aqui vence a ideologia do branqueamento. Ideologia essa, que segundo Silva, A.C. 
(2000) e Domingues (2002) representa a interiorização dos modelos culturais 
brancos pelos negros, como que esquecendo estes, sua matriz africana, e se efetiva 
no momento em que uma pessoa internaliza uma imagem negativa de si própria e 
uma imagem positiva do outro, tentando se aproximar ao máximo de outro que 
possui atributos positivos.  

Como já foi dito, a criança negra é deixada de lado na escola, e embora a 
sociedade brasileira seja formada quase em sua maioria por negros, a história do 
seu povo, seja no Brasil ou na África, sua cultura, seus cantores e compositores 
(como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Lecy Brandão, Alcione), 
escritores (como Machado de Assis, Lima Barreto, Esmeralda Ribeiro, Cuti), 
engenheiros (como André Rebolças), poetas (como Cruz e Souza, Luiz Gama, 
Oliveira da Silveira, Carlos Assunção), professores (como Milton Santos, Lurdinha 



Siqueira) entre outras personalidades negras que fizeram e fazem a nossa história, 
não são lembradas, reconhecidas ou trabalhadas na escola. 

Através de uma pesquisa de Iniciação Científica (financiada pelo CNPQ) por 
mim realizada (Algarve, 2001 e 2002), percebi que a escola não valoriza a 
diversidade étnico-racial que constitui a sociedade e que está presente na escola. 
Assim, a escola dá prioridade à cultura de raiz européia que representa o grupo 
social com poder de governar e de influir diretamente nos destinos da sociedade. As 
demais, quando são abordadas, o são pontualmente, por exemplo, no dia do folclore 
e festa das nações.  

Em nossa sociedade, a história e cultura negra não têm sido abordada pela 
escola, mesmo depois da promulgação da Lei 10639/2003 que determina a 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos sistemas 
de ensino formal, e a principal razão apontada é de que os professores não estão 
preparados para trabalhar essas questões, visto que os cursos de formação não 
atentam para elas. Isso é bem verdade, entretanto, abordar as questões e obter 
informações sobre cultura e história negra é movimento independente, embora 
possa ser simultâneo com a formação formalizada para o trato da história e cultura 
afro-brasileira. Com estas observações, se está querendo dizer que, a execução do 
Parecer CNE/CP 003/2004 não tem de esperar que os professores recebam 
informação e formação, mas que esta se dará num processo de implantação da 
educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana dentro das escolas, ao mesmo tempo na formação de professores, seja 
em cursos formais, em encontros de aperfeiçoamento ou então em discussões e 
leituras nas horas de trabalhos pedagógicos (HTP). 

Essa preparação é importante, porque ao não valorizar a história e cultura 
negra, assim como a dos povos indígenas e asiáticos, a escola contribui para a 
discriminação e preconceito, gerando no que diz respeito à criança negra, a baixa 
auto-estima e a perda de sua identidade, percebidas segundo Silva (1995), quando 
essas se reconhecem como morenas. Essas crianças, acreditam que são inferiores 
e que sua origem é ruim, e para a autora, o negro tem que se reconhecer como tal e 
ter consciência de sua negritude, fazendo para isso a reconstrução de sua 
identidade através do conhecimento da história, cultura, lutas e vitórias que seu povo 
passou e deixou como herança. 

Para que as crianças se reconheçam como são, a escola tem papel 
fundamental na formação das mesmas, e para isso, faz-se necessário que ela 
reconheça a diversidade da população brasileira, valorizando-a devidamente, 
contribuindo para a formação de cidadãos auto-confiantes que possam exercer sua 
cidadania sem medo.  

Observando a realidade vivenciada pelas crianças negras na escola e fora dela, 
assim como a leitura de alguns autores, surgiu o interesse em verificar se a leitura 
do mundo afro, ou seja, o conhecimento da cultura africana, contribuiria 
positivamente para a identidade e auto-estima das crianças negras e favoreceria a 
minimização, e até mesmo a eliminação da discriminação e preconceitos existentes 
na sala de aula entre os alunos negros e não negros. 



 
Para a realização desta verificação, foi montada numa 4a série de escola 

pública do ensino fundamental da cidade de São Carlos, um Cantinho de 
Africanidades, que foi trabalhado no decorrer de um ano letivo. 

O Cantinho de Africanidades, foi o que nomeamos inicialmente como um 
espaço na sala de aula, mais precisamente um armário com prateleiras, contendo 
diferentes objetos: cartões postais e folderes de diferentes países e cidades 
africanas, imagens de pessoas negras de diferente faixa-etária e de ambos os 
sexos, revistas africanas e brasileiras, livros de literatura infantil com personagens 
negros, livros que traziam informações e imagens de África, textos diversos, CDs de 
canções e hinos africanos e afro-brasileiros, bonecas e bonecos negros, diferentes 
esculturas que retratam a cultura africana, bandeiras dos países africanos, 
indumentárias como vestido afro, colares, objetos do Carnaval de New Orleans, 
instrumentos musicais de origem africana, galinha d’Angola em gesso, mapa do 
Continente Africano, calendário com símbolos africanos e arte africana. A estes 
objetos, foram se juntando outros tantos confeccionados pelas crianças, como casas 
decoradas e inspiradas na tribo Ndebele, bonecas negras com roupas afro, objetos 
em argila e massa de biscuit (galinha d’Angola, animais africanos), cartazes, 
desenhos, entre outros.    

Nenhuma atividade do Cantinho ocorria sem a participação direta da 
professora, seja no planejamento ou intervenção. As aulas eram realizadas por 
temáticas, trabalhando-se a partir de materiais, tais como: livros de histórias, filmes, 
músicas, mapas, enfim, a partir de um material. Como exemplo, destaco os 
trabalhos desenvolvidos a partir da temática África do Sul, em diferentes disciplinas: 
em Português - leitura do texto, interpretação, lista de palavras em diferentes 
idiomas falados na África do Sul e a tradução em Português, e o desenvolvimento da 
expressão oral através do vídeo em CD-Rom sobre a África do Sul; em Geografia - o 
que são Capitais, localização do país no mapa, destaque de algumas cidades; em 
História – a história do país, o Aparteid; em Matemática – cálculos da população, 
problemas retirados do texto, pesos e medidas através das receitas de comidas 
africanas;  em Ciências – espécies animais, os minerais, os vegetais; em Música – 
letra e música do hino nacional da África do Sul; em artes  -  imagens de pinturas 
das casas de tribo africana,  e em Educação Física – esportes praticados na África 
do Sul. 

A dinâmica da aula se dava em momentos diferentes, houve aqueles em que a 
professora e pesquisadora apresentavam textos, discutiam, desencadeavam 
perguntas, debates e a curiosidade das crianças, outros momentos em que as 
crianças elaboravam objetos, movimentavam o cantinho, propunham atividades. 
Uma das atividades mais marcantes para os alunos, e que só foi possível graças ao 
apoio financeiro da FAPESP (Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), por meio de bolsa de estudos a mim conferida, e a parceria estabelecida 
com a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, foi a visita realizada à 
Fazenda Santa Maria, em São Carlos, que mantém algumas de suas características 
originais, como a estrutura arquitetônica e as plantações de Cana-de-açúcar e café, 



o que permitiu com que as crianças percebessem como era a vida dos escravos na 
fazenda durante a escravidão, suas contribuições para a construção daquela 
fazenda e da economia brasileira.  

Além de conhecer a Fazenda Santa Maria, outros momentos que causaram 
grandes impactos foram as visitas que receberam, primeiro do Prof. Hassimi Maiga 
(do Institut Superieur de Philosophie et Educacion/Mali) e da Prof. Joyce Elaine King 
(de Spelmam College/EUA), que estudam e escrevem sobre as questões raciais e 
educacionais, percebemos, eu e a professora, que as crianças demonstraram maior 
interesse pelo Profº. Hassimi, talvez por ele estar vestindo roupas africanas e vir de 
um país africano, quanto à Profª Joyce, talvez por vir dos Estados Unidos e as 
crianças a associarem ao Presidente Bush, recebeu pouca atenção destas. A outra 
visita recebida foi do Prof. Jésus Gomés (da Universidade de Barcelona/Espanha) 
que é estudioso de currículos educacionais e teve interesse em conhecer a 
experiência com o Cantinho de Africanidades. Essas visitas constituíram importantes 
momentos de intercâmbio e conhecimento, pois as crianças contavam aos visitantes 
o que era e o que fizeram no trabalho com o Cantinho, como perguntavam aos 
mesmos sobre o país do qual vieram, sua cultura e idioma, como também o que 
conheciam de Africanidades.  

Outros momentos importantes contaram com a colaboração de diferentes 
pessoas, profissionais que trabalharam as temáticas com as crianças, trazendo-lhes 
informações sobre diferentes manifestações de raízes africanas e ensinando-lhes 
como praticá-las: o Profº. Engels Câmara - a capoeira; a Profª. Ione da Silva Jovino - 
o Hip-Hop; e a Profª Carmelita Campos – dança de rua. Também houve uma pessoa 
que contou sua experiência enquanto pessoa negra e dificuldades enfrentadas para 
se formar um profissional competente, o Tenente Márcio, do Corpo de Bombeiros de 
São Carlos. 

Percebemos que tanto essas atividades como outras desenvolvidas em sala 
de aula, onde as crianças discutiram textos, elaboraram em conjunto cartazes, 
fizeram desenhos e confeccionaram diversos objetos em argila, massa de biscuit, 
materiais recicláveis, em espaços externos à sala de aula, para compor o cantinho 
de Africanidades, foram oportunidades importantes de convivência e interação entre 
as crianças, onde todos aprenderam sobre a cultura de raiz africana e puderam 
interagir entre si. Nesta oportunidade, vimos que o tratamento era cordial e não 
havia mais xingamentos entre as crianças, por ser negro, magro, gordo, usar óculos, 
entre outros.  

No final do primeiro semestre, organizamos, eu, a professora e as crianças, 
uma Sala de Africanidades para mostrar e divulgar para outras salas de aula, 
diretora e funcionários da escola, coordenadoras pedagógicas e funcionários da 
Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, professores e alunos da UFSCar, 
para a família e a comunidade, o trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre. 
Nesta sala foram expostos todos os trabalhos desenvolvidos pelas crianças no 
decorrer do primeiro semestre e os objetos do Cantinho de Africanidades, como 
também as crianças explicaram o que haviam aprendido e desenvolvido tendo como 
tema as Africanidades.  



O trabalho que vinha sendo desenvolvido com o Cantinho de Africanidades 
chegou ao conhecimento de outras escolas e professores, seja através da 
reportagem publicada no Jornal de São Carlos “A Folha – Diário Regional”, com o 
título: “Sala de Africanidades: trabalhando a cultura negra com os alunos”, da cidade 
de São Carlos, em 10/08/2003, nas páginas 01 e 03, ou por meio do “Jornal 
Regional – EPTV”, com a reportagem nomeada “Trabalhando as Africanidades e o 
gibi: “Zumbi e o Dia da Consciência Negra”, transmitida via televisão no dia 
03/10/2003, além da divulgação feita pela Secretaria Municipal de Educação através 
da Orientadora Educacional Regina Conceição, responsável pela área de Educação 
Étnico-Racial e pelas conversas entre professores. Com essa divulgação as crianças 
receberam diversos convites para visitar outras escolas e alunos, e transmitir para 
eles o aprendido sobre as Africanidades.  

Primeiramente visitamos a EMEI “Cecília Rodrigues”, que atende crianças de 4 
à 6 anos. Os alunos participantes da experiência com o Cantinho de Africanidades 
montaram nesta escola o cantinho, apresentaram o teatro baseado no livro “Menina 
Bonita do Laço de Fita” e explicaram muitas coisas que aprenderam sobre a África e 
os negros no Brasil. Esta visita foi realizada nos períodos matutino e vespertino. 
Alguns meses depois foi feito o convite pela escola “Carmine Bota”, que atende 
crianças de 5a à 8a séries, nesta, os alunos participantes da experiência  
conversaram, apresentaram o cantinho e explicaram um pouco do que aprenderam. 
Essas visitas foram importantes momentos de intercâmbio entre os alunos e as 
escolas, difusão do conhecimento sobre as Africanidades e principalmente permitiu-
nos observar a segurança demonstrada pelas crianças do que haviam aprendido e o 
orgulho que sentiam ao saber sobre a cultura negra e poder passar para outras 
crianças esse conhecimento.  

Aproximando-se o final do ano, foi o momento da comunidade se integrar ao 
Cantinho de Africanidades. As crianças deveriam entrevistar uma pessoa negra da 
família ou da comunidade, seguindo um roteiro de entrevista, para assim conhecer 
sua vida e em seguida elaborar sua biografia, que seria adicionada a um “Livro de 
Biografias”. As crianças também desenvolveram suas próprias biografias para serem 
adicionadas ao livro. Este trabalho despertou nas crianças o olhar sobre a pessoa 
negra, sua história, sua vida e sua luta, além de levar o trabalho desenvolvido em 
sala de aula para as pessoas da comunidade, pois, ao solicitar a entrevista, 
contavam o que estavam aprendendo com o Cantinho de Africanidades.  

Finalmente, podemos dizer que o Cantinho de Africanidades não é apenas 
uma estante na sala de aula contendo objetos, mas tudo aquilo que dele 
desencadeou. 

Este trabalho com o Cantinho de Africanidades em sala de aula teve por 
objetivo:  

 analisar a concepção das crianças brancas e negras a respeito da cultura 
negra; 

 criar oportunidade para que as crianças negras e não negras, professores e 
pais, tivessem contato com a cultura de origem africana e conhecessem suas 
influências na cultura brasileira; 



 verificar as contribuições que o conhecimento da cultura negra, através de um 
Cantinho de Africanidades, possibilitou para a auto-estima da criança negra, sua 
identificação com a origem africana e para um melhor relacionamento entre crianças 
brancas e negras; 

 eliminar estereótipos e combater a discriminação, o preconceito e o racismo. 
No livro “A importância do ato de ler”, Paulo Freire fala sobre a importância em 

se realizar a leitura do mundo para a compreensão do mesmo e eliminação de 
temores, quando destaca:  

 
“Na medida, porém, em que me fui tornando 
íntimo do meu mundo, em que melhor 
percebia e entendia na ‘leitura’ que dele ia 
fazendo, os meus temores iam diminuindo”. 

(Freire, P. 2005, 46ª edição,  p.15) 
 
O Cantinho de Africanidades foi uma experiência pedagógica, foi um momento 

em que se conheceu a cultura negra, os aspectos da história brasileira e africana, os 
conhecimentos, sentimentos e sofrimentos das pessoas negras, enfim, foi uma 
leitura de mundo e de cultura, do qual muitos faziam parte e não conheciam, foi a 
oportunidade que todas as crianças tiveram de conhecer os negros e sua história, 
positivando assim, as relações entre negros e brancos.  

O conhecimento permitiu que as crianças negras se sentissem seguras, 
contentes por pertencer a povos que possuem cultura, mas também a reclamar seus 
direitos quando sofrem preconceitos e discriminações. Já as crianças brancas 
deixaram de relacionar os negros unicamente à condição de escravos, para 
considerá-los descendentes de um povo que foi muito importante para o nosso país, 
para a nossa cultura e para a nossa economia, além disso, passaram a rever suas 
posturas e atitudes.  

Um dos resultados importantes da proposta e dinâmica do Cantinho de 
Africanidades foi influenciar positivamente nas relações étnico-raciais, 
desconstruindo situações de discriminação em sala de aula, sem que para isso 
chamássemos a atenção das crianças a todo o momento dizendo que aquilo era 
errado, pois esse tipo de atitude só contribuiria para constranger as crianças e não 
resolveria o problema.  O resultado que alcançamos, relações positivas entre 
brancos e negros, foi fruto de um trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo, no 
qual buscamos positivar o negro, sua cultura e história.  

O trabalho permitiu que as crianças brancas fossem se dando conta das 
discriminações que praticavam, reconhecendo-se preconceituosas e racistas, mas 
principalmente compreenderem que isso é reflexo da falta de conhecimento, pois 
muitas crianças destacaram que ao conhecer a importante história e cultura do povo 
negro, deixaram de discriminá-lo. As crianças negras e brancas, embora tenham 
concluído que em nossa sociedade quem discrimina é o branco e quem sofre é o 
negro, perceberam que os negros também discriminam outros negros devido a 
discriminação, que não contribui para que os negros se identifiquem com seu povo, 



sentindo-se no direito de discriminar o outro, por não se assemelhar a ele, já que se 
pensa branco. Santos H. (2001) destaca que as crianças negras que constroem um 
ideal de ego branco passaram por uma educação que não incluiu a luta e história do 
povo negro. Como vemos, as crianças negras com as quais trabalhamos também 
possuíam esse ideal de ego branco, ideal este que foi perdendo forças ao 
conhecerem a luta, história e cultura do povo negro, com o qual passaram a se 
identificar. 

O trabalho desenvolvido com a história e cultura do povo negro, seja do Brasil, 
de África ou da Diáspora, objetivou atingir crianças negras e brancas, e isso foi 
possível no momento em que houve envolvimento de ambas em atividades que 
introduziram esta cultura, permitindo às crianças conhecerem a si próprias, tendo 
como base o outro que é diferente de si, mas, principalmente respeitar e valorizar a 
diferença dos outros. Santos I. (2001) enfatiza, e o trabalho relatado em minha 
dissertação de mestrado (Algarve, 2004) mostrou, que o racismo deixa de ser um 
problema do discriminado para se tornar um problema de todos, e destaca que tratar 
a discriminação racial na escola não significa ajudar a criança negra a ser forte para 
suportar o racismo, como se ela fosse a única a ter problemas de identidade e auto-
estima, e sim permitir que crianças negras e brancas se conheçam e instaurem 
novas formas de relação e possam assim construir uma imagem positiva de si 
mesma. Isto é verdade, tanto que o Cantinho de Africanidades trouxe influências 
positivas no que diz respeito à identidade e auto-estima das crianças brancas que 
começaram a deixar de se sentirem superiores e melhores que as negras. E assim, 
uns e outros começaram a entender que a igualdade requer ter reconhecidas e 
valorizadas o que temos de diferente. 

As crianças, sejam negras ou brancas, ao conhecerem a cultura negra, 
identificaram elementos que estão presentes no nosso dia-a-dia, perceberam que a 
nossa cultura é na verdade uma mistura de muitas outras, principalmente das 
africanas. O conhecimento também permitiu que as crianças vissem os negros como 
possuidores de uma cultura, de uma história, história esta que traz importantes 
líderes, que foram por elas identificados. É importante que as crianças conheçam 
líderes e personalidades negras que fazem parte da história, por ter pessoas negras 
com as quais possam se identificar.  

Neste trabalho, percebemos a importância do conhecimento para a valorização 
da pessoa e de sua cultura, pois as crianças com as quais trabalhamos, sejam 
negras ou brancas, sentiam-se felizes e valorizadas por conhecerem algo que outras 
crianças não conheciam, além disso, demonstraram em diferentes momentos gostar 
e sentirem-se orgulhosas em saber sobre uma cultura que é esquecida ou não é 
conhecida pela sociedade, nem mesmo pelos negros.  

Quando as crianças brancas conheceram a história e a cultura negra, 
passaram a compreendê-las, a respeitá-las e a melhor se integrar e se relacionar 
com as pessoas que delas faziam parte, não mais observávamos na sala de aula 
crianças brancas xingando, fazendo piadas ou desprezando as crianças negras; já 
as crianças negras reconstruíram positivamente seu auto-conceito e sua auto-
estima, identificando-se conseqüentemente como negras. Como salienta Silva A. 



(2000), ao ensinar às crianças que a diferença é bela, que a diversidade é 
enriquecedora e não sinônimo de desigualdade, estamos possibilitando que as 
crianças exerçam sua cidadania e acolham as diversas culturas presentes na 
sociedade de forma valorativa, como ocorreu com as crianças da 4a série C com as 
quais trabalhamos o Cantinho de Africanidades. 

A experiência desenvolvida com o cantinho de Africanidades vem nos mostrar 
que é possível desenvolver um trabalho em sala de aula com a cultura negra, e que 
este trabalho traz contribuições importantes para a formação, reconhecimento, 
identificação, auto-estima e relacionamento das crianças negras e brancas, podendo 
diminuir ou até mesmo eliminar as discriminações em relação ao pertencimento 
étnico-racial, mas é preciso que este trabalho seja ampliado para que todas as 
crianças possam fazer a correta leitura do mundo ao qual pertencem ou que faz 
parte de sua história. 
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