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Luta antirracista na
educação pode ser
via transformadora
Por uma cultura de tolerância, instituição trabalha
com grupos de teatro, retratando questões raciais,
e promove debates e pesquisas sobre o tema
FABSON GABRI E L
local@diariodepernambuco.com.br

“O Neimfa já traz como um
dos seus objetivos pensar a eduefender a cidade de uma cação como formação humana,
forma justa e solidária promovendo a criação de outros
é o objetivo do Núcleo modos de experimentar o munEducacional Irmãos Menores do a partir das perspectivas pede Francisco de Assis (Neimfa), riféricas. E tem sido importante para a genlocalizado no
te colocar em
bairro do CoO Neimfa está presente
nossas proposque, uma das
há 34 anos no Coque,
tas formativas
maiores peria problematiferias da re- onde atua na defesa dos
zação de quesgião, a cerca direitos das crianças, dos
jovens
e
das
mulheres
tões como rade 2,5 km do
cismo e a luta
Centro do Recife. A instituição, que atua há antirracista, de modo a contri34 anos na defesa dos direitos buir com essa mudança, de codas crianças, dos jovens e das nhecer o mundo e criar outros
mulheres, traz o debate racial modos”, explica o psicólogo, doupara os moradores do bairro. tor em educação e coordenador
Atualmente a organização con- do projeto, Sidney Silva.
Para Sidney, que mora na cota com cerca de 360 membros,
entre crianças, adolescentes, jo- munidade do Coque desde que
nasceu, a educação é uma fervens, adultos e idosos.

D

Entidade tem entre seus objetivos pensar a educação como uma formação humana
ramenta de transformação social. “A educação para a gente é
pensada no sentido de ser uma
ferramenta, um dispositivo formativo, de transformação social,
cultural e de mudanças políticas e de reconfiguração da sociedade. A gente acredita que a
sociedade não está aí para nos
adaptarmos a ela. Ela está aí para transformarmos. A educação
é essa ferramenta que possibilita a gente intervir no meio e no
mundo, de modo a operar uma
transformação nele”, acrescenta.
O núcleo, que foi criado em
1986, funciona como uma organização sem fins lucrativos.
De acordo com a instituição, as

questões de gênero e de raça ganharam mais força com a criação do Centro Infantil Jardim de
Lótus, um espaço com biblioteca em que se discutem, através
da literatura, os saberes dos povos negros.
O coordenador questiona sobre
a história única para os negros
brasileiros. “Isso acaba criando
um ‘brutalismo’ e um grande perigo do colonialismo. Uma versão da história é uma única história a ser perpassada, que acaba colocando em xeque não apenas a vida de negros e negras no
sentido concreto, mas a sua cultura, o seu saber, as suas crenças
e modo de viver”, pontua.

REALIDADE
Para promover uma educação
antirracista, o Neimfa trabalha com grupos de teatro que
criam e encenam espetáculos
que retratam questões raciais.
A instituição realiza encontros
para debates e pesquisas, como
o grupo que estuda sobre orixás, além de parcerias com outras organizações.
“Fizemos uma parceria com
a UFPE, com o objetivo de trazer uma prática antirracista para o processo de educação. Pensar uma proposta de educação
nas periferias é não esquecer
que a periferia é basicamente
formada pelas vidas negras”.
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