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Apresentaçao

,
o

~-

presente

trabalho

pretende

estudar

a criança

ne-

gra na escola.

•.

Meu interesse

terior,

que consistiu

que minha
~

criança

da minha

preocupação

negra,e

por esse assunto

rava suas crianças

dissertação

foi o estudo

dos mecanismos

a trabalho

de socialização

quais a família

problemas
I

se desenvolveu

an-

(1), em

de mestrado

do processo

pelos

para enfrentar

A pesquisa

rementa

negra

da

prepa-

raciais.

em Campinas

-

por rnzoes

tlis-

I

tóricas

e

práticas:

de e o trabalho

quase vinte

docente

to com os negros

em uma Universidade

e suas famílias.

casiao

(de 1972 a 77), que,

punham

de mecanismos

apresentavam

que diziam

cor", que, na maioria
ças, era um momento
nem a escola

respeito

traumático,

gra

mulavam

Pereira

importância

diante

negras

naquela

estudndas

0-

-

nao dis-

suas criançéls, mas

forma de cnfrentarncnto

ao momento
ocorria

da "descoberta

na escol~.

e, naquela

a escola

chamou

ocasiao,

-

enormes

e decepç~es

do.

Para as criar
nem a família

dos problemas

.) I

para

encontrei

o estudo

relacionada

de que o problema
(2), dando

se reveste

sacrif1cios

futuras,

também

de instrução"

com que a escola

seus filhos para

Embora

aparece

de "A mistica

Por outro lado, também

problemas

pude perceber

o contac-

sabiam como enfrentá-Ia.

, que dispende

lhos".

à

com a cidá-

facilitaram

para preparar

com rerlação

gro é acima de tudo um problema
grande

I

r

dos casos,

Além disso,
que Borges

Assim,

as famllias

especiais

suas dúvidas

dos problemas

anos de familiaridade

para

[\,0

do neconta

a família

"fazer estudar

da
ne-

os fi-

casos de pais

que desest~
•
como forma de protegê-los de

demonstrando

atitude

de acomodaçãc

raciais.
algumas

quest~es

ainda possam

ser observadas

I~

na ~tualidade,
racial,

com relaç~o

o encaminhamento

que os jovens
critica

à

com relação

d~ preparar
tamente

agora

de aquisiçao

sugere novos

então investigados, assumiam

quele momento,
.u~

ao momento

forma

propunham

melhor

surgiriam

_

resultados,

uma postura

co~o os pa~s haviam

discussões

os filhos

à

ao acesso

uma vez
bastante

se conduzido.Nn-

mais abertas

para_~nfrentar

em relação

da identid~de

com o objetivo

os problemas

escola.

que cer-

Constatei

nesse

r

trabalho

que as gerações

de inferior
mento

mais

em comparação

dos espaços

antigas

têm um nivel

com as mais novas;

ocupados

de escolarida-

o que revela

pelo negro no sistema

escolar

um aubrasilei

I

ro, no decorrer

do processo

histórico.

-

I

Enfim,
balho,mas
çoes

indicou

a escola

a importância

raciais,assim

investigações,
lógica,

uma vez que

praticamente

e Aniela

Paulo

inexistem

analisam

com relação

to interesse

aos colegas

para a proposta

negras

se dedicam
Fernandes

ao estudo

mas nenhum

gro na escola.
falta

a atualidade

de Virginea

L. Bicudo

(3)

I

em escolas

referências

aparecem

de S~o

que serão de mui-

a experiência

em trabalhos

como: Borges

de autores

Pereira,

questão

de trabalhos

central

que permitam

ocupados

avaliar

pelo negro.

que

(8) en-

a análise

sistemáticos

de

Florestan

(7), M. Suely K. Almeida

tem como

dos espaços

ao assunto,

em questão.

inúmeras

de dados empiricos
,

e socio-

de experiência~.

de cor, traoalhos

do negro

A ausência

para novas

a respeito.

de crianças

(6), Oracy Nogueira

tre outros,

pela

na escola

das rela-

antropológica

que se dedicam

da UNESCO

atitudes

Além dessas,
crianças

frutlfero

que, por intermédio

(4)

do tra-

(

trabalhos

os únieoe estudos

M.Guinsberg

psicológicas,

,

que e um campo

, na literatu~a

os do célebre projeto

central

que tem para os estudos

como sugere

Dentre
estão

-

nao foi a preocupaçao

é

do ne-

•
agravada

com clareza

.t ·'

Objetivos
Com este trabalho,

~

tudar

a distribuição

negros

nas escolas

de algumas

.•
..'ressados

dos estudantes,
de Campinas.

discussões

em

de negros

que o negro

dar conta

forma

que participam

a maior

ou em escolas

dos avanços

que os negros

objetiva,

uma

I

a diSCri~\nação

da população
também

têm obtido

inte-

da quantidaàé

e pouco

de periferia,

a partir

de gru~os

para denunciar

parte

es-

e professores

a questão

impressionista

dados que servem

sofre quando

fora da escola

funcionários

e que têm tratado,

na escola,de

preliminarmente

Essa id~ia me ocorreu

com negros

educaçao

vez que os mesmos

estou propondo

infantil
servem

está

para

na ampliação

de

seus espaços.
I

partem

de um levantamento

do negro

no sistema

uma posiçao

sistemático

quanto

à

presença

nao pretende

"liqui-

-

I
\

dar" a questão,

levantamento

mas objetiva

subsidiar

Uma vez conseguido
da distribuição

traçar

dos negros

discussões
um quadro

no sistema

futuras.
o mais

sobre as motivações

que levam a população

la, mesmo

às'custas

sacrificios

Quero analisar

também

completo

escolar,

é indagar

de grande

nao

outra

com referência

educacional.

proposta,desse

A

possivel

-

,

O certo e que tanto

a idéia

à

negra

esco-

(9).

o significado

que a escola

as-

I

sume para

a população

negra

e refletir

que ela, por um lado, é vista
trumento

de "ajustamento"

onde as tensões
de identidade
ordem

à ·ordem social

racial.

histórico

,!

como um ins-

e, por outro,

o espaço

.

da crise.

a trajetória

vaga.

negra

com

são explicitaaas
a partir dos problemas
\
I
Então a escola aparece como o espaço da

Para consegu~r

momento

pela população

a ambigüidade

raciais

e o espaço

tal traçar

sobre

resalver

do negro

a que ao negro

essa questão

na escola,

será fundamen-

retrocedendo

foi permitido

o acesso

até o
a uma

•

f

·;

,

A Pesquisa

~'

l

A escolha

da cidade

trabalho,

se prende,

às mesmas

razões práticas

dois momentos
te ligados
cafeeira

tradicional
trabalho

é uma cidade

ao negro.

de desenvolvimento

Um no passado,

do trabalho

com atividades

encontrar

quando

escravo,

ligadas

de modo especial

hoje podemos

já

anterior

deste

referido,

que traz, em sua história,

nas f'crrovias e serviços

consentrar

como universo

e históricas.

importantes

às custas

de Campinas

tal como no trabalho

Campinas

'

econômico

fortemen-

do auge da cultura

que deu origem

ao negra

ao setor de serviço=
gerais,

que DcnbcruG.

em dois bairros

seus descendentes.

antigo~,

putllC~.
s~

~.O~

orl~~

aL~

Outro rnoment~ de er:-

,

~rada

de fluxo de negros

desenvolvimento
de obra

industrial

trabalhadora,

forma mais

ocorre

ou menos

que atrai

que se instala

estrutura

de classes

ra" pela

distribuição

que pode

Municipal

la de origem

guesia

de

~~c,

perif6rico~

d~

podemos

das de origem

~m~

"grossei-

e seus agrupctregionais.

utilizar

as escolas

proletária,

urbana

reflete

de forma

administrações

distinguirmos

da população

modo,

pelos bairros

referência,

As-

dados da
com cliente-

para

identificR!

com habitantes

da bur-

e do proletariado~
Entretanto,

já

parcela

em bairros

se~ apreendida

de ~uas

para

burguesa

a distribuição

relevante

a grosso

da população

sim, para uma primeira

mos

a cidade,

pela distribuição

Prefeitura

com o surte, d0

diluida.

Além disso,

mentos

no pos-guerra

nos coloca

claramente

apenas

~s escolas

graus,

enquanto

a atual

situação

que as clasFes

pdblicas

proletárias

(pré-prim~rias,

que na~niversidade

do ~nsino

ocorre

primeiro

no Brasil
tem acesso
e segundo

o inverso)

e a bur-

,

guesia

e que tem acesso
.

~

Pretendemos

ao 'ensino privado .
verificar

a presença

do negro

-

nao a-

·_0

I

pepas

nesses

dois tipos de escola,

de caráter

educacional,

nos grupos

de rua. Portanto,

volver

nas escolas

gas ou religiosas,

até mesmo

de todos

os niveis,

instituiç~es

n~is ou sociedades
'tas e movimentos
da rua".

Também

(SESe,

educacionais

amigos

englobará

e

se àeS2G-

c privadas,

"hoteizinhos",

1ei-

escola~

SEN!l.I),

cursos

ligadas

a n~cleos

de bairros,

sociais,

deverão

p~blicas

assim como creches,

t.e cn í.c as p r-o f i ssionalizantes

instituiç~es

nas de cunho correcionais

as investigaç~es

,

e algumas

mas e~'outras

supleti

habitaci0-

que, conquistadas

têm como objetivo

"tirar

as universidades,

scminarios

VC)".

po~ lu-

as cr anc a..
:::
í

catoli-

cos e protestantes.

mente,
Ç~iO

através

de visitas

das autoridades

chas de matricula
alunos,
mento

às escolas

responsáveis)

proceder

e funcionários

(esses

de

i

nas :i--

CX'::'::I('

con t.arco

a urna
ó

au t.o r i z r>

timos,

c)(1:'

no dcparL=\-

pessoal).

racterizado

Uma vez definido

o contingente

o tipo de escola

em que se encontra,

ra a análise
significado
referidas

das quest~es

anteriormente.

que só poderá
iniciais

centrais

da escola para

da população

tal, será necessário

ser determinada

depois

que nos darão pistas

que, através

to de sua escolarização,

pa-

ou seja,
quest~es

o

já

uma redução
com uma amostra,

em mãos

os dados

de sua representatividade.

deveremos

de entrevistas,

trabalhar

de termos

e ca-

passaremos

e às demais

será preciso

amostra,

negro na escola

deste trabalho,

os negros,

Para

investigada,

Nessa

mília

para , através

com fotografias,

professores

(um2 vC'Z,ob t i c.:

selecionar

nos possam

fornecer

da escolarização

e sobre suas experiências

..

informantes
dados

dos membros

a respei-

•

de sua fa-

,escolares e o relacionamento

c ora

brancos.
Quando
racial,

formos

de ajustamento

investigar
r

do aluno

as quest~es

na escola,

de identidade

utilizaremos

os in-

_

d~ces

de reprovaçoes

utilizaremos

discurso

e de evasao

também

dos professores

registros

de alunos

do aluno

.t .'

nas escolas

amostra;

e ana lí.s !s dos discursos

negros

a partir

de nossa

através"de

de conversas

formais

entrevistas,

informais,

e de

assim

como a

I

observaçio
~-

de situaç~es

pos de estudo

de "recreio, ~rupos

e times esportivos

Outro

instrumento

licitada

pela professora),

sos para

a análise

de brinquedo,

na~ aulas de educaçio

a ser utilizado

que poderá

da visão

t~es que revelam
discurso

tensoes,

fisica.

é uma redação

tornecer

elementos

da ,criança com referência
I

gru-

(s~

valio-

a ques-

-

que dificilmente

saa explicitadas

-

no

verbal.
" I

Para a investigaçã6
será de utilida~e
será necessária
municipais,
escolas

no traçado

da trajetbria

uma investigação

dos arquivos

mais

antigas
Ainda

dentro

como Escola

rentes

de Membria

que

na escola,

dos arquives

da UNICAMP

conservam.

e das

há em CnmDi-

de negros

e Ginásio

antigos

teremos,

que terminavam

nas esco12s

do Estado,

de fonnatura

Contudo,

negros

histórica,

a presença

Normal

e de quadros

a estudantes

do negro

documentDç~o

da perspectiva

tradicionais:

ainda

históricos,

da cidade.

de se verificar

de seus arquivos

da

do Centro

nas condições

escolas

dos aspectos

atravcs

que essas

ai, apenas

dados

r0f~

os cursos.
iV

Alguns
anos sessenta,
gos alunos,

°

grupos

também

escolares,

mantêm

que poderá

não tão numerosos

fotografias

se~vir

solenes

como documento

at\OS

de seus anti-

para nosso

tra-

balho.
As informações
colas da cidade,
ser obtidas

a respeito

de uma perspectiva

por depoimentos

•.

rios ou de "antigos

alunos"

histbrica,

de antigos
negros

de alunos

negros
também

professores,

e brancos

nas espoderão

funcioná-

que possam

ser

'0-

c aj í.z ados-.
I

Há

, ainda,

noticias

de professores

negros

que po-

.'

.,

I

I'

I

d~rão

ser entrevistados.
Contamos

gra em Campinas.
peito

ainda.

que frequentemente

das conquistas

escolares

A utilizaç~o
parecer
delinear
escola,

question~vel
parte
embora

dificilmente

quanto

d~ conta

poderá

publicavam

instrumentos

~ sua exatid~o;

do caminho
apenas

da imprenia
noticias

da população

de pesquisa
por&m

percorrido

daquela

uma escolarização,

~ maioria

jornais

a~es-

parcela

nos permitir~

pelo negro
da populaçio

n~o nos permitindo
negra

pode

na
ne-

referir

fora da escola,

ser localizada.

\

•

,

ne-

de negros.

desses

importante

gra que conseguiu
pos3ivelmente

com alguns

que

I

I

.'

.
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o DESENVOLVIMENTO

A rede escolar

,.

te e reproduz
do, escolas

bem montadas

maiores

problemas

populações
I·

o maior

em linhQs gerais

sociais.

que atendem

lado, uma grande

precariamente

que aparece

de Campinas

as desigualdades

giada e de outro
escolas

DO PROJETO

instaJQdas
contingente

massa

de periferia,

o que coloca

ciais paralelos

que pretendem

mas que continuam
ses estudantes

a ignorar

perif~ricos.

e repetência

t

ai,

escolar.

as crianças

negras

com a evasão

escolas

superar

a ineficácia

como
e

ofi-

da escola,

culturais

assim a melhoria

das

escolar

há programas

as especificidades

impossibilitando

ocupando

com as esp~cificidades

sofre~

Ao lado dessas

privile-

E é ai, que se nota os

n~gro.

não/lidam

as que mais repetem.

de crianças

e~ bairros

Essas escolas

as que mais

de um la-

Q uma populaç~o

de exclusão;--evasão

as mais excluidas,

Encontramos

refle-

des-

de suas condi

ções de vida.
Essas

considerações

gerais

escolar

brasileira

e, portanto,

análise

da questão

racial em Campinas

microsc6pico
risticas

cabem na situação

uma vez que as relações

peculiares

de tehsões

caracterizam

ainda merece
raciais

raciais.

a situação
estudada.

A

um estudo

assumem

daracte-

\

DESCRIÇÃO

DA REDE ESCOLAR

Considerando

a primeira

DE CAMPINAS

fase da proposta

do

,projeto,

que consiste

tes negros
ficial

de Campinas,

de ensino

tituiç;es

de um levantamento

dos estudan-

ser& levado em conta apenas

regular,

oficiais.

exaustivo

a partir

a rede

de dados fornecidos

A rede paralela

de ensino

0-

por ins-

particular

e sub

,

sidiado,

sera investidada

em um segundo

Tendo em vista
objetivo

obter

da população
cional,

negra

ligada

em Campinas

ao passado

é impoE

raciais,
-

a distribuiçao

que compreende

escravista,

tem como
I,

espacia~

uma parcela

concentrada

tradl

em antigos

\

proximos

uma população

ao centro

recente

so de desenvolvimento
a população

de quest;es

nesse momento,

,

bairros

que tal levantamento

dados para o estudo

tante que se considere

momento.

branca

da cidade,

(ligada

outra parcela

a migraçao-

industrial

em bairros

formada

provocadapelo

dos anos 50)

por

proce-

que se dilue

com

periféricos.

Essa diferenciação

é importante

na medida

em
,

qu~eflete

uma situação

percebida

na distribuição

equipamentos

escolares,

poio das escolas
mais conforto

de desigualdade
espacial
construção

tradicionais,embora

aos estudantes

social,

que também

das escolas,

uma vez que

de predios,

material

de

e

os
a-

mais ar,tigos, oferecem

e um corpo docente

melhor

qualifi-

cado que as de periferia.
A rede escolar
282 escolas

de Campinas

compreendendo: , Educação

conta com um total de

Infantil,

12

e 22

Graus e

Universidade.
As Escolas

estão assim distribuidas:

Rede Pública

Municipal:

22
I

-)

escolas

de Educação

Inf~ntil

&m

sendo que 10 (dez) estão localizadas

dicionais

e 12 (doze) na periferia;

do que apenas

uma está localizada

35 escolas

em bairro

bairros

tra-

de 12 grau,

central;

se~

3 escolas
I

de ensino

supletivo,

todas localizadas

Rede pública

estadual:

sendo que 9 (nove) estão em bairros
Escolas

de Primeiro

em bairros
contar

e Segundo

centrais.

Dentro

centrais;

tradicion~\s.

de 12 grau,

21 (vinte e uma)

sendo que 7 (sete) estão

da rede pÚblica

Estadual,

devemos

ainda com uma Universidade.

Educação
fantil

Infantil,

e lQ

escolas

nadas

86 escolas

Graus,

Rede Particular:

trição

em bairros

e 2Q

Graus,

em bairros

8 (oito) escolas
embora,

afastados

a estudantes

do Municipio

.

em autorizar

fias que impede

encaminhada

assim,

à

foi dado iní-

de várias

ordens:

da Secretaria
nas esco-

com a mudança

da se-

de gove~no.{

as fotografias

nos. No entanto,

com cons-

de pesquisa

a investigação

superavel

decorrentes

de dados que, de acordo

ve considerar

mesmo

dificuldades

possivelmente

com mudança

de auxiliar

por part~ de 1utoridades

Dificuldades
de coleta

~s

geral da rede escolar

(Solicitação

resposta),

que enfrenta
O receio

cretaria

o quadro
I

quantitativo

- aguardando

las, dificuldade

casos,

Graus,

da periferia.

para o levantamento

da Educação

com lº c 2Q

In

da cidade não são desti-

ficou clara a necessidade

cio o trabalho,

coro Educação

em alguns

do centro

Uma vez traçado

F.A.P.E.S.P.

c duns) escol~ls de

22 (vinte e duas) Escolas

da rede particular,

de Campinas,

62 (sessenta

da escolha

com a proposta

nas fichas

há dificuldades

da técnica

do projeto.d~
•
de matricula dos alu-

com a qualidade

uma boa identificação

da cor.

das fotogra-

!

A principal

.

mento

de um critério

cial era considerar
presentasse
ignorando

para a classificação
como negros

características
as diferenças

~er do trabalho,
le passou

A idéia ini-

todos os estudantes

raciais

surgiram

de brancos

que não a

ou mongólicos,

situações

um elemento

no decor-

em que a tonalidade
importante

da pe-

para a questão

racial.
Assim,

da a tonalidade
recebe

racial.

de tons de pele. No entanto,

a constituir

da identidade

surge dbm o estabeleci-

dificuldade

uma das questões

da pele interfere

e como essa questão

é verificar

no tratamento

interfere

em que medi-

que a criança

no momento

de aquisição

\

da identidade

racial.
ligada a esta~ ê a de d~

Uma outra dificuld3de,
terminar
mento

quem é que vai definir

quantitativo.

de ser levada
mostram
negro,

Embora

a auto-identificação,

em conta entre

as experiências
exatamente

a cor do estudante

jovens e adultos,

do I.B.G.E.,a

em decorrência

reduzir

de problemas

no levanta-

seja çossível
ela tende,

como

o contingente
de indentidade

racial.
Se o critério
quisador

surgirão

de diversidade

inúmeros

da percepção
Com relação

rá haver uma rígida
e nos critérios

termos

levará

vação,

conversas

ao levantamento

em conta dados

efetuada

decorrentes

de cada um.

uniformidade

informais

ficar a cargo do pe~

de classificação,

quantitativo,

nas técnicas

a serem utilizados.

cópico

classificação

de definição

de levantamento ,

Mas o levantamento

quantitativos

e entrevistas

pela professora

deve-

microsi\

a partir

de ObS~~

que combinadas
tem revelado

com a

dacos

portantes.

A PESQUISA

DE CAMPO

No início

do trabalho

realizei

visitas

sem

im-

..

\
nenhuma

identificação

dades que as situações
quisa.

Nas primeiras

observei
deiras

de recrei~_poderiam

visitas,

que as crianças

coletivas

isolamento

nas escolas

branca~

e negras

como jogos e corridas.

~ma das visitas
queno grupo,

a fim df examinAr

formal,

vi crianças

a tendência,

de crianças

negras

oferecer

para a pe~

de bairros

centrais,

conviviam

No entanto,

e brancas

a ser confirmada,

negras

as possibili-

apenas

em situação
parecia

em interação

em brancaem

de pe-

indicar

um

fora das brincadei

ras coletivas.
Em uma do ssac v cit a.s , Ln f o r-ma o l/orquc desRutoí

rizadas,

obtive

em trabalho
do poder

um depoimento

muito

há doze anos atrás,

que a escola

uma criança

í

série,

<I

outro ouvido

onde uma professora,

lhe confere,

de terceira

semelhante

diante

responde:

usando

to-

do questionamento

de

IISe você não está con1\

tente,

que vá estudar

Este depoimento
nha atenção

foi dado por uma menina

porque

outra menina

estava

chorando.

negra mais velha

para o pai. Posteriormente,
tro de queixa

por parte

ção sobre providências

las da periferia,
não presenciei

fiquei

por meio
criaças

sabendo

da mãe da menina,
por parte

da situação

note~

de um vocabulário
de escolas

por

a contar

que houve um regismas, não há informa-

de recreio

pobres

brancas

em escoe negras,

ser considerado

que as crianças

muito

centrais.

acompanhada

da escola.

fato que pudesse

No entanto,

que chamou mi-

Ela estava

que reune crianças

nenhum

mulata,

que disse que ajudaria

Em observação

são racial.

do Sul para ver o que é bom\'

na África

restrito

de te~

se comunicam

em comparação

Em alguns momentos,

com as

tlve dificul-

•
dade para compreender
nicação

o que falavam.

No entanto

era uma comu-

eficiente entre e"es. A precariedade do
"
nos sugere um tipo de código diferente do código

extremamente

I

vocabulário
oficial

imposto

tra a necessidade
'1

pelo modelo

da escola.

Essa observação

de um aprofundamentonas
\

investigações

nos m~s
para

.r',

·,

~aSer como a escola

de periferia

Ainda

t

mais,pude

constatar

privadas

de educação

durante

lida co~ a questão.

a experiência

a presença

das visitas

de crianças

infor-

em escolas
'\
fato que a pesquisa de doze an,\s

infantil,

atrás não mostrava,

pois, na época,a

a educação

de crianças

negras

única

alternativa

para

v«

<.'

infantil

negras

Como já foi referido
particulares

estão

uma clientela
as camadas

situadas

Diante
temática

por escolas

disso,decidi
de educação

ção quantitativa

das crianças

escura,

percebem

infantil

negras.

que"

apenas

da rede privada,

e

notar

escolas,

soman-

aí, a forma como as diretonegras.

Quando

perguntei

em sua escola,

ela me respondeu:
perguntei

para a identifica-

6 negros.

de me receber

negra,

!" Quando

respondeu

excluem

sis-

Em quatro

as crianças

que acabava

é bem clarinha

e atendem

a investigação

de professoras

E interessante

criança

tradicionais,

começar

do um total de 487 alunos,existem

via alguma

as escolas

da população.

com o auxLlio

à uma diretora

pública.

pois as altas mensalidades

aí, pude contar

ras e professoras

anteriormente,

em bairros

privilegiada,

periféricas

era a escola

se ha-

"Tem sim, mais

se ela aceitaria

se fosse boa gente,

ela

uma mais

não haveria

proble-

ma. "
Com auxílio
ter informações

a respeito

das

foi possível

professoras

da õrigem

familiar

ob-

das crianças:

na

I

primeira

escola,

um casal

em que o marido

uma multinacional

com três alunas

e a mulher

filha de um escriturário
beleza

famoso.

negro

trabalha

e a mãe trabalha

a terceira

com computadores
a segunda

em

•

criança

em um instituto

de

e a cor do pai não é conhecida

criança

é filha de um jogador de

e a mãe que não trabalha
'J

uma delas é filha de

não trabalha;

A mãe é mulata

pela info~mante;
futebol

mulato

negras,

fora, é branca.

é

I.
I:

I
(

i

~

~ .

Na segunda
dotiva

~

.'

de um casal branco

é

a outra

escola,

sendo o marido

filha de um mulato

mãe, mulata,

Na terceira

é

professor

e filha a-

funcion~rio

de educação

p~blico;
fisica

e

a

não trabalha.

,cujo pai

,

uma das crianças

bancário

h~ apenas

e a mãe trabalha

I

quem sempre

escola

vai buscar

uma criança

na UNICAMP,

o menino.

é

mas

"

Ele e ferroviario

negra
o avô

aposentado

I

da Cia. Mogiana
~

de Estrada

de Ferro.

I
I

A quarta

A diretora

informou

da n~sabe

se aceita,

res famílias

escola

n~o tem nenhuma

que nunca houve procura.

criança

negra.

Se houver,

pois sua escol~'recebe

crianças

ela ai~

das melho

da cidade."
Nas situações

de recreio

que pude presenciar,

I

não constatei
pudesse

nenhuma

ser atribuida

situação

r

d

tensão entre as crianças

a cor. Entretanto,

que

em uma festa da esco-

I

Ia, a professora
das crianças

negras,

todo o tempo.
lidade

informante

Embora

por parte

uma mulata,

permaneceu

isolada

a informante

não percebesse

durante

nenhuma

host~

das mulheres

brancas,

também percebeu

para atrair

a mulata

para a roda de conversa.

houve boa vontade
Essa situação

conta que notou que a mãe de uma

ainda poderá

ser retomada

nas festinhas

que não

de fim

de ano.
Uma si tuação
reu em uma festa na escola

em que

( »se r-v ada por mim ocor-

as crianças

e uma menina

mulata

de televisão

que é loira

(She Ha). As demais

ram a menina

fantasiada,

repetindo:

ç

a , fugindo,

para

que cuidava

de uma herína

fantasias

de desenhos

cr anç'as perSeg~i•
"A She Ha é loira!" A cria!:!.

da criança,

í

reconeceu

lidar com o caso e se lLnitou

que a mãe da criança
,)

a fantasia

usavam

respondeu: ,
"Ní.nh a mãe disse que não tem importân-

cia!" A professora
dificuldaaes

usava

de tensão

havia

dito. Pude observar

que teve

a reforçar

o

que a criança

~ .

discriminada
manecendo

não mais partilhou

com duas amiguinhas.

dagar da professora
ter tido maiores
.-,. •

da briftcadeira coletiva,per-

a ser estudada,

/

Algum

tempo depois,

--

a respeito

do incidente

desdobramentos.Esta
quando

houver

a in

que ela julga não

situação

I

voltei

possibilidades

ainda voltará
de conversar

com

a mãe da criança.
I

Os dados até agora obtidos
para Possibil~tar

alguma

conclusão,

mas apontam

nhos para a investigação.

Esses dados

trar mudanças

a situação

com relação

cola, na medida

em que revelam

Ias de educação

infantil

possibilidade

da criança

crianças

por parte de uma professora

revelam

nas esco
ainda a

com algum preparo

racial na escola
explicita

das manifestações

de discriminação

veladas

vem demon~

ainda pode ocorrer

às crianças

negras,

além

que o mito da de-

ainda obscuresse.

•

"~

pa-

I
do abuso de au~\

contrariada,

como forma de hostilidade

racias

a mos-

raciais.

trar que a discriminação

mocracia

cami-,

negra na es-

que há um novo espaço

Por outro lado, a persistência
toridade,

alguns

também começam

da rede particul~r,

de se encontrar

ra lidar com problemas

são insuficientes

I"
I"

