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Infância Segregada, Infância Renarrada1 

 

Nina Vasconcelos Guimarães 

Ana Verena Galvão 

 

“Não me ignore, pois sou criança, 
ame-me, sou tão inocente, 

eu só preciso de esperança, 
não me despreze pela minha cor, 

eu quero que você seja consciente: 
criança é criança e precisa de amor!” 

Mari Fontenele. 
 

 

 

Introdução às Práticas Narrativas 

 

A Terapia Narrativa é constituída por um conjunto de práticas terapêuticas advindas 
de bases teóricas distintas compartilhadas por Michael White e David Epston nos 
anos oitentas. Michael White, um dos narrativos mais renomados da área, pode ser 
considerado um verdadeiro antropólogo terapêutico, que transitou por diferentes 
áreas de conhecimento e dialogou com diversos interlocutores com os quais se 
identificava: Gregory Bateson, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jerome Bruner, 
Vygotsky e Barbara Myerhoff, dentre outros. As ideias, ideologias e conceitos por ele 
desenvolvidos resultaram em uma sólida “bagagem”  teórico-prática e em um modelo 
original de práticas terapêuticas individuais, familiares e comunitárias, que foram 
disseminadas em diversas áreas do planeta.  
 

                                                
1 Publicado originalmente em: GUIMARÃES, Nina Vasconcelos (Org). Autoridade e 
Autonomia em Tempos Líquidos: a teoria sistêmica na contemporaneidade. Belo Horizonte: 
Arte & Prosa, 2014 
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Segundo Grandesso (2008), White quis expandir sua compreensão para além dos 
limites de sua profissão, envolvendo-se em outras áreas do conhecimento como a 
Antropologia Social, a Teoria Feminista, a Teoria Literária e a Teoria Crítica, 
favorecendo a construção de metáforas que pudessem representar novas formas de 
pensar a prática clínica.  
 
Sua atenção concentrou-se mais na forma como as pessoas organizam suas vidas em 
torno dos significados que atribuem à experiência. Esses significados influenciam a 
vida das pessoas, a permanência do problema e a maneira como elas sentem, pensam 
e agem. Suas relações e o modo com que enxergam suas identidades dependem, 
diretamente, dos significados com que se autointitulam. 
 
Sendo Bateson um de seus maiores interlocutores, dele adotou a tese de que não 
podermos conhecer a realidade objetivamente, o que o fez considerar todo 
conhecimento como um ato de interpretação (WHITE & EPSTON, 1990). 
 
Segundo White (1993; 2002), ao contar nossas experiências, acabamos por atribuir-
lhes significados; desse modo, a vida deve ser vista como um relato, e os seres 
humanos como seres interpretantes. Qualquer evento, comportamento ou discurso 
pode ser considerado como um “impedimento”, na medida em que, uma vez tendo 
sido selecionado, permite que outros eventos, comportamentos e discursos passem a 
ser negligenciados. Assim, Grandesso (2008) afirma que 
 

os significados que são atribuídos aos acontecimentos da vida, construídos 

continuamente ao longo da existência, decorrem dos mapas de mundo que a 

própria pessoa elabora. A forma como um acontecimento encaixa-se nos 

mapas de mundo – ou seja, nas pautas já	 conhecidas pela pessoa no 

contexto da experiência vivida – determina a sua compreensão (p. 06). 

 

 
O desdobramento de conceitos batesonianos proporcionou a White não considerar os 
problemas como localizados nem na pessoa (caráter intrapessoal do problema), nem 
na família (caráter interpessoal). Eles são construídos separadamente das pessoas e 
das famílias, constituindo entidades únicas que as influenciam. O efeito dessa 
consideração sobre o problema é que ele deixa de ser visto como parte constituinte 
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intrínseca da vida das pessoas, fazendo com que elas possam até mesmo se unir 
contra ele, em vez de ser isoladas em categorias diagnósticas que as patologizam. 
Nessa prática, White propõe a objetivação dos problemas contrapondo-se à 
objetivação das pessoas. 
 
As conversações externalizadoras propostas por White, em 2007, seguem o fluxo de 
pensamento de Bateson; portanto introduzem perguntas sobre os efeitos das 
atividades do problema na vida da pessoa e sobre a sua avaliação desses efeitos. De 
acordo com Guimarães (2007), essas conversações consistem, primeiramente, em 
falar sobre o problema, sobre sua história, e produzem um efeito especial quando o 
problema é visto como uma entidade independente do cliente. Assim, inicialmente, 
nomeia-se o problema (separado da pessoa); em seguida, mapeiam-se os efeitos do 
problema na vida da pessoa e vice-versa, o que permite um rastreamento da história 
do problema, colocando-o em um enredo. Muitas vezes, é possível detectar que os 
problemas são influenciados pelas relações mais extensas de poder (classe, gênero, 
identidade sexual, etc.), o que fez com que o autor se apropriasse de algumas das 
ideias desenvolvidas pelo filósofo Michel Foucault. A noção de poder é análoga a uma 
tecnologia – a técnica pela qual a sociedade regula seus membros, segundo Strathern 
(2000), ao citar as ideias de Foucault, na década de setenta. 
 
Ao situar seu modelo narrativo em um enquadre construcionista social, os problemas 
são colocados em contextos interacionais e culturais. Para Foucault (1987) a 
subjetivação é um processo ativo de o  indivíduo se autoavaliar, a partir das normas 
vigentes, e a tentativa de se adequar a elas, levando-o a se transformar em um corpo 
dócil que atua independentemente de seus próprios desejos, uma vez que elas estão 
“acopladas” a uma padronização cultural. A Psicologia e as Psicoterapias têm um 
papel relevante na reprodução da cultura dominante, pois, atuando como 
profissional, o terapeuta não pode ser cúmplice absoluto dessa cultura. Ao mesmo 
tempo em que permanece dentro de uma linguagem adotada pelo contexto cultural, 
não pode estar à margem dele, devendo explorar modos de vida e de pensamento 
alternativos. Zimmerman e Diekerson (1996) se referem às ideias de Foucault sobre 
como o poder está nas mãos daqueles cujos discursos são adotados e estabelecidos 
como padrões de normalidade. 
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Dentro dessa perspectiva, os problemas só sobrevivem quando estão sustentados por 
ideias, crenças e princípios particulares. Morgan (2007) afirma que 
 

“os atos de violência contra as mulheres e o abuso contra elas, por exemplo, 
só podem existir se são sustentados por ideias de patriarcado e domínio 
masculino, que servem para justificar e desculpar essas violências. A 
anorexia e a bulimia nervosa só podem sobreviver em culturas que valorizam 
a magreza, nas quais o sucesso e a competência são julgados em termos da 
forma  e do tamanho do corpo, e em culturas que promovem a autovigilância 
e o individualismo” (p. 53). 

 
 
Assim, as ideias de Foucault, especialmente  aquelas sobre o conhecimento e as 
“práticas de poder” no que se refere à constituição do sujeito moderno influenciado 
pelo controle social, fundamentam a prática narrativa (White, 1990). Os dilemas 
humanos são o produto de internalizações de discursos sociais dominantes e 
estigmatizadores que oprimem o sujeito, na medida em que ele constrói narrativas 
sobre ‘verdades’ organizadas por conhecimentos globais e unitários. As pessoas são 
classificadas por atributos desqualificadores, vítimas de práticas de objetivação e 
coisificação dos corpos como portadores de desordens, defeitos e perturbações, 
sofrendo um julgamento normalizador decorrente das disciplinas profissionais que o 
autor apresenta como mecanismos de controle social (Grandesso, 2008).  
 
As práticas narrativas de Michael White, ao compreender os problemas que as 
pessoas vivem e as restritas possibilidades existenciais que constroem, podem ser 
consideradas como um tipo de paradigma. Assim, Grandesso (2008) afirma: 
 

“Na sua sensibilidade para questões de desigualdade social, Michael White 
entende que conhecimento e poder são inseparáveis, a ponto de um âmbito 
de poder ser, também, um âmbito de conhecimento, e um âmbito de 
conhecimento constituir-se como um âmbito de poder. Daí decorreu a ele 
definir a prática da Terapia como uma atividade política, convidando o 
terapeuta a questionar suas compressões e suas técnicas, uma vez que elas 
podem, inadvertidamente, submeter as pessoas a uma ideologia dominante 
(WHITE & EPSTON, 1990)”.  

 
 
De acordo com a abordagem desenvolvida por Michael White, o terapeuta narrativo 
pode ser considerado uma espécie de ativista sociopolítico (MONK & GEHART, 
2003), que expõe as práticas culturais que produzem narrativas dominantes e 
opressivas para as identidades e a vida das pessoas. A posição adotada pelo terapeuta 
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frente a esses discursos dominantes é a de se manter atento para construir 
intervenções que permitam a desconstrução de fontes de opressão. Duas práticas 
ilustram melhor a intervenção sociopolítica na Terapia Narrativa: as conversações 
externalizadoras e as perguntas desconstrutivas. 
 
As conversações externalizadoras criam uma distância entre os clientes e os 
problemas, neutralizando histórias saturadas opressoras, provocando uma mudança 
de posição daqueles frente a estes. Para isso, o terapeuta necessita identificar os 
efeitos desses discursos opressores sobre a vida de seus clientes, de forma a localizar 
essas histórias problemáticas na comunidade, em vez de situá-las dentro do 
indivíduo. Essa é a maneira de o terapeuta ativista sociopolítico intervir contra a 
opressão. 
 
As perguntas desconstrutivas, por sua vez, auxiliam os terapeutas a tornar visível os 
efeitos dos discursos dominantes, ajudando o cliente a perceber a força social 
opressora que fragilizou seu senso de autoria na vida. Com essa desconstrução, as 
suposições “verdadeiras” e imutáveis são desafiadas, e com elas o terapeuta é 
convidado a revisar suas próprias posições políticas e morais. 
 
Percebe-se, então, que a proposta narrativa está pautada em princípios de 
questionamentos daquilo que possa estar oprimindo o sujeito, tanto os discursos 
culturais dominantes, quanto, também, as construções narrativas individuais, que 
são o produto de seleções parciais de história de vida da pessoa e nunca irão abarcar a 
totalidade de suas experiências. Ou seja, nenhuma história ou narrativa, em si, 
consegue reunir a riqueza, a complexidade e a totalidade daquilo vivido pelo sujeito. 
Nossas narrativas de nós mesmos e sobre os outros são narrativas "parciais" daquilo 
que vivenciamos, e a proposta das práticas narrativas é, justamente, propiciar ao 
cliente o acesso a eventos únicos que ele mesmo possa ter estocado e omitido de sua 
consciência e que contrariem as versões dominantes que os constituem, muitas vezes 
apresentando uma versão dele próprio que o incomoda e o infelicita. 
 
Assim, um dos princípios básicos da obra de White e Epston (1990) é que a vida das 
pessoas é multi-historiada por uma história dominante/oficial, que apresenta parte 
das experiências vividas, que acabam por qualificar e constituir o sujeito, e por uma 
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história subordinada/secundária, formada por uma variedade de narrativas 
alternativas que incluem as experiências negligenciadas pela história dominante. A 
busca da história subordinada alternativa, através das práticas narrativas, permite ao 
sujeito adentrar outros territórios de sua identidade, explorando recursos, 
habilidades e capacidades, até então ocultas e adormecidas (PALMA, 2008). 
 
Um dos propósitos de historiar a experiência dos clientes, na Terapia Narrativa, é 
ajudá-los a mobilizar seus recursos e favorecê-los a continuar fortes e poderosos para 
não sucumbir às histórias de injustiças que minem suas energias e autodescrições 
preferidas. Tanto as perguntas ou questionamentos desconstrutivos, quanto as 
conversações externalizadoras convidam os clientes a assumir um heroísmo capaz de 
auxiliá-los a evocar histórias preferidas, substituindo as precedentes que os oprimiam 
e maltratavam. 
 
Dessa forma, o terapeuta narrativo, fundamentado nas ideias do filósofo Jacques 
Derrida, busca naquilo que é dito significados que, provavelmente, não encontram 
espaço de existência na versão dominante da vida do cliente, pois ele acredita que 
todo dito remete a um não dito (Grandesso, 2000; 2008). Transpondo as ideias de 
Derrida para as práticas narrativas, Michael White (2007) afirma que  
 

[...] “para expressar uma experiência da vida, as pessoas devem distinguir 
essa experiência de outras experiências contrastantes que a circundam”	[...]. 
Dessa forma, quando uma pessoa expressa desilusão, provavelmente esse 
significado por ela atribuído foi construído a partir de um significado que o 
contraste –  a ilusão (p. 210). 

 
 

O autor insere, em suas práticas, a necessidade de o terapeuta fazer perguntas pelo 
que está ausente, mas implícito, nos relatos das pessoas. Com isso, ele presentifica 
sonhos, valores, expectativas, aprendizados e intenções que incrementam a vida do 
cliente. Além disso, ele pode convidar outras pessoas a participar dos encontros 
terapêuticos como testemunhas externas, fazendo uso de seus relatos como uma 
ampliação de significado que se expande na direção da construção de histórias mais 
ricas. Como afirma Grandesso (2008), a testemunha externa expõe seu entendimento 
sobre a história que ouviu e o valor ou crença atrelados a ela, e , assim, as histórias 
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finas e obtusas passam a ser incrementadas por novos significados, ganhando uma 
complexidade que favorece o leque de possibilidades futuras para o cliente. 

 
 
O caso a seguir ilustra algumas práticas narrativas aplicadas ao contexto escolar, 
evidenciando a maneira como o terapeuta narrativo pode atuar na sua função de 
ativista político, prevenindo a segregação racial na mais tenra infância. Além dessa 
postura terapêutica defendida por White (2007), também encontraremos, neste 
exemplo, o trabalho de reautoria, a escavação de eventos extraordinários, a 
densificação da história fina e a inclusão de testemunhas externas e cerimônias de 
definição, que contribuem para a releitura e a restauração das identidades oprimidas 
pelo poder dominante societário, transformando invisibilidade e marginalidade em 
reconhecimento e legitimidade. 
 
Em uma escola particular situada em bairro nobre da cidade de Salvador, foi 
observado pela equipe pedagógica que, na turma de crianças de cinco anos, estavam 
ocorrendo questionamentos sobre as diferenças físicas entre as pessoas. O grupo era 
composto, em sua grande maioria, por crianças brancas (apenas uma criança era 
afrodescendente, sendo filha de pai negro e mãe branca). Essa criança passou a se 
queixar à professora  de que estava sendo excluída pelas colegas, que justificavam  
dizendo que ela não poderia brincar por ser “preta e moreninha”. Seus pais, muito 
preocupados, logo buscaram a escola e informaram que essas queixas estavam 
ocorrendo também em casa.  
 
Sabendo-se da complexidade que envolve o processo de construção da identidade 
negra no Brasil, mais especificamente em Salvador, na Bahia, onde, apesar dos 
avanços e leis criadas em torno da problemática, ainda se faz presente tanto a 
desvalorização da cultura de matriz africana, como os aspectos físicos herdados pelos 
afrodescendentes, foram firmadas ações que pudessem tornar a escola um espaço 
democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que 
fomentassem uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
Assim, com o objetivo de que as crianças se reconhecessem como participantes de 
uma sociedade globalizada na qual as pessoas são diferentes umas das outras, tanto  
fisicamente como também por seus hábitos culturais, capacidades e condições de vida 
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e, como tal, devem ser respeitadas e valorizadas em sua singularidade, a equipe 
pedagógica, juntamente com a psicóloga, desenvolveu com os alunos o projeto “Por 
que as pessoas são diferentes?”. 
 
Conscientes de que a escola é um espaço de aprendizagem onde o aluno deve ser 
estimulado a tornar-se o verdadeiro artífice do processo de construção do seu 
conhecimento, a equipe investiu no desenvolvimento do projeto e de sequências 
didáticas, com o intuito de colocar as crianças em contato com o objeto do 
conhecimento, de modo a favorecer, de forma cooperativa, maior compreensão e 
conhecimento mais apurado da cultura em que elas estão inseridas e dos valores 
culturais universais.  
 
Assim, o objetivo do projeto, em parceria com as famílias dos alunos, era  que todos 
os atores envolvidos no processo tivessem um olhar e uma escuta sensíveis às 
diferenças, respeitando a individualidade de cada ser. 
 
A primeira ação da equipe foi envolver as famílias nas propostas e objetivos do 
projeto, que incluíam a exploração do continente africano, a relação existente entre as 
culturas brasileira e africana, suas diferenças e suas similaridades. Nesse momento, 
os pais relataram alguns comportamentos e discursos dos filhos que retratavam a 
dificuldade de compreensão do grupo quanto às diferenças raciais. “Meu filho não 
quer mais tomar sol para não ficar moreninho”, “Minha filha chegou  lá em casa 
chorando e dizendo que as amigas a chamaram de branquinha”. Assim,  foram 
apresentados os livros da coleção Bullying na Eescola 2, com os subtemas: “Amizade 
não tem cor”, “Também quero brincar”, “Livre para seguir sua crença”, “Medo de 
gaguejar”, “Defeito mesmo é desrespeito”, “Meu material está sumindo”, “Quem 
zomba tem inveja”, “Bater é malvadeza”, “Verdade e mentira?” e “Todo mundo tem 
sotaque” (Klein, 2011), que seriam lidos em casa pela família. Os pais foram 
orientados para estimular discussões com as criaças  sobre como elas se sentiriam se 
estivessem vivenciando as situações apresentadas nas histórias, promovendo, assim, 

                                                
2 Essa coleção de Cristina Klein (2011) contém vinte volumes que trabalham temas relativos à 
agressividade repetitiva, intencional e constante, muito comum no ambiente escolar. São apresentados 
vários exemplos agressivos de bullying psicológico, físico, verbal e agressivo, incluindo maneiras de 
lidar com essa situação.  
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uma identificação empática e, consequentemente, maior conscientização dos 
sentimentos. 
 
Além disso, foi dito às crianças que uma boneca africana chamada Aisha chegaria à 
escola para visitar todas as famílias, o que serviria como elo na abordagem das 
relações étnico-raciais, na troca de conhecimentos, na desconstrução de crenças e de 
discursos culturais dominantes e em outros desafios que, provavelmente, surgiriam 
no decorrer do processo. Vale ressaltar que, em momento algum, as palavras 
preconceito e discriminação foram trazidas pela equipe à reunião, justamente para 
não amplificar o estigma. Todos os pais aderiram à proposta e se comprometeram a 
ciceronear Aisha.  
 
Em seguida, o projeto foi inserido em sala de aula. Os alunos passaram a pesquisar a 
cultura e a culinária africana. Tiveram a oportunidade de dialogar com uma 
pedagoga 3  que morou, durante um ano, em Moçambique, na África, a qual 
compartilhou fotos, experiências, relatos de crianças (como vivem, onde e como 
brincam, suas escolas, modo de vestir, penteados), propiciando a eles  o 
estabelecimento de relações significativas com tudo que era dito e visto.  
 
Os resultados começaram a surgir rapidamente. As famílias, fortemente 
comprometidas, passaram a enviar fotos, livros sobre o Continente, objetos de 
decoração, vestimentas e bonecas africanas. Foi reservado, então, um espaço, na sala, 
para que essas contribuições ficassem expostas diariamente. 
 
No momento da roda, quando as crianças, sentadas ao chão, conversavam sobre um 
tema com a mediação da professora, esses objetos e suas histórias eram socializados. 
Os penteados e as roupas africanas foram alvo de grande interesse, principalmente 
das meninas. Algumas delas passaram a frequentar a escola com os cabelos 
trançados.   
 

                                                
3 Queremos ressaltar, primeiramente, nosso agradecimento à diretora da Escola, Maria Auxiliadora 
Uanus Balazeiro, que permitiu e apostou na implantação desse projeto e, em especial, à coordenadora 
pedagógica, Ana Beatriz Conceição Bastos; ele somente aconteceu graças   à sua imersão e dedicação, 
implementando-o e enriquecendo-o em cada detalhe.  
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Outros contos e histórias foram levados para a sala: Menina bonita do laço de fita, de 
Ana Maria Machado; Que cor é a minha cor?, de Marta Rodrigues; As tranças de 
Bintou, de Sylviane A. Diouf; O cabelo de Lelê, de Valéria Belém; Pretinho, meu 
boneco favorito, de Maria Cristina Furtado; Bruna e a galinha D’Angola, de Gercilda 
de Almeida; O menino Nito, de Sonia Rosa; Chuva de manga, de James Rumford; 
Tanto, tanto, de Trish Cooke; Ana e Ana, de Célia Cristina; Meus contos africanos, de 
Alex D'Angelo, etc. Fotos, biografias, mapas, globo e muitos objetos das várias 
culturas foram explorados na ‘roda literária’4, em histórias dramatizadas. 
 
Após algumas semanas pesquisando sobre a África, as crianças receberam a notícia 
de que uma visita muito especial chegaria à escola. Aisha, uma menina africana, 
passaria alguns meses no Brasil, e o grupo seria responsável por mostrar a ela a  
cidade de Salvador. Cada criança levaria Aisha, durante um final de semana, para sua 
casa e a apresentaria à sua família,  a seus hábitos,  à sua rotina e a seus programas 
preferidos. 
  
Rapidamente, as crianças, com enorme entusiasmo, passaram a anunciar, em casa, a 
chegada da nova amiga. Alguns membros da família extensa relataram que, ao 
receber a notícia, acreditaram que, realmente, receberiam uma menina africana. Um 
avô, preocupadissímo, questionou se haveria um intercâmbio cultural e como as 
crianças iriam  comunicar-se. Observamos, assim, que a seriedade com que os 
profissionais, os alunos e os pais assumiram o projeto foi-se amplificando e se 
disseminando em diversos subsistemas, superando as expectativas originárias. 
 
Aisha, finalmente, chegou à escola e foi apresentada à turma pela coordenadora 
pedagógica, que trouxe, também, uma diário muito especial, no qual cada criança 
registraria as experiências vivenciadas com a boneca em seus contextos familiares.  
 

                                                
4 A ‘roda literária’ consiste em uma atividade planejada e permanente de leitura na escola, ajudando a 
construir uma comunidade de leitores e escritores, uma vez que as crianças têm múltiplas 
oportunidades de explorar novos livros, escolher suas leituras, apreciar os efeitos que cada uma delas 
lhes traz, falar sobre essas sensações, recomendar leituras e analisar as recomendações recebidas dos 
colegas, a fim de seguir aquelas que parecem mais interessantes, desenvolvendo, ao longo do processo, 
gostos e preferências por obras, gêneros e autores. 
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O carinho e a disposição em acolhê-la foi visível em todos os momentos. Muitos 
foram os lugares que ela conheceu: Farol da Barra, shoppings, clubes, praias, teatros, 
escola de balé... Também experimentou a culinária: acarajé, pizza, brigadeiro... 
Participou de aniversários e comemorações. A cada retorno à escola, sua mochila  
trazia uma novidade: vestido, uniforme da escola, biquini, touca de natação, 
pulseiras, malha de balé, escova de dentes, pijamas e muitas cartinhas de primos e 
amigos.  
 
O diário de Aisha ficou repleto de fotos, de recados de pais, mães, babás, tios, primos 
e avós, cada um deles contando suas impressões sobre a menina africana. A alegria e 
a empolgação em receber Aisha foi tão grande que as famílias solicitaram novas 
visitas e sua estada no Brasil foi prorrogada. 
 
Foi relatado por uma família que, durante um passeio com o filho e com Aisha, uma 
pessoa, na rua, referiu-se à boneca como “Nega Maluca”, dizendo que ela era muito 
“pretinha”. Imediatamente, a criança interveio, repreendendo o pronunciamento 
pejorativo, explicando que não se deve falar dessa maneira com ninguém. Observou-
se, também, que as queixas de exclusão da colega negra cessaram, tanto na escola, 
como em casa.  
 
No final do semestre, foi realizado um desfile de moda de roupas africanas 
confeccionadas pelas crianças com lençóis trazidos de casa. E como encerramento do 
projeto as famílias foram convidadas a participar de uma exposição sobre a África 
organizada com todo o material produzido no decorrer do ano. 
 
Após três meses no Brasil, Aisha se despediu, em uma grande festa surpresa 
preparada pelos alunos com o apoio de suas famílias. Cada criança a presenteou com 
uma carta, um objeto típico da Bahia ou uma lembrança. 
 
Aisha foi o maior presente que elas poderiam receber. De forma lúdica, mágica e 
carinhosa, aprenderam a conviver com as diferenças e a se colocar no lugar do outro. 
Através da fantasia e do afeto,  tornaram-se multiplicadoras do combate à infância 
segregada, atingindo familiares, amigos, vizinhos e professores.  
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Desconstrução do Discurso Dominante, Construção de uma História 
Alternativa e Restauração Identitária 

 

"Quando deixamos nossa luz própria brilhar,  
inconscientemente  damos às outras pessoas  

permissão para fazer o mesmo." 
Nelson Mandela 

 
 
O discurso dominante sustentado pelas crianças brancas da escola era o de excluir a 
colega, apenas por sua tez ser negra, representando o preconceito racial que foi 
nomeado pelo projeto escolar como “Por que as pessoas são diferentes?”. 
Imediatamente, percebe-se uma mudança do olhar pejorativo e excludente de 
inferioridade criado pela cor negra para uma atitude respeitosa e agregadora de 
inclusão da diversidade. Ao convidar as crianças a pesquisar e desenvolver a 
curiosidade pela cultura africana e suas especificidades, a coordenadora do projeto 
juntamente com a psicóloga representaram a função de ativistas políticas, na medida 
em que se comprometeram com a causa do  antirracismo em um lugar que não o 
perpetuasse, mas, em vez disso, desconstruísse a prática de poder social que delega à 
raça branca  superioridade em relação à negra, sempre humilhada e inferiorizada.  
 
Dentro da prática narrativa de reautoria, partimos do pressuposto de que nenhuma 
história, em si, condensa os múltiplos significados que ela própria constitui, o que faz 
com que o terapeuta permaneça atento às contradições presentes no relato de seu 
cliente, as denominadas lacunas, que vêm a ser preenchidas por acontecimentos 
extraordinários. Podemos fazer uma analogia com a proposta desse projeto 
pedagógico, na medida em que toda a exploração da cultura africana, extraída tanto 
da escola como do ambiente familiar, dá oportunidade às crianças envolvidas de 
imergir em novas investigações e pesquisas que se contrapõem à versão dominante 
de uma África racista, dando margem a que uma África respeitada em seus hábitos 
culturais surja e contribua para a construção de uma história mais rica e mais densa. 
A história fina de uma África pobre, preta e humilhada cede lugar à de uma África 
rica em cultura, crenças, hábitos e culinária, que dão um colorido à nova experiência. 
Como diz Guimarães (2007), ao se referir às versões saturadas e ao poder dos 
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acontecimentos extraordinários, uma história sempre apresenta lacunas onde surgem 
contradições e inconsistências, cabendo ao terapeuta ir em busca de um repertório 
mais amplo de histórias estocadas que intercedam a favor do indivíduo e da imagem 
saturada que ele “carrega” de si. 
 
A versão saturada de uma raça desprivilegiada necessitava de uma história 
alternativa que abrisse espaço para uma narrativa mais densa e promissora, 
incluindo elementos novos que elevassem o status dos negros. Para tanto, solicitaram 
a ajuda de familiares que estendessem, para além do território escolar, o 
compromisso de desconstruir o discurso elitista de favorecer os brancos em relação 
aos negros, criando um contexto narrativo de histórias e pesquisas dos hábitos 
africanos. Interessadas nessa nova cultura a ser explorada, as crianças tiveram 
oportunidade de preencher suas lacunas a respeito dos africanos com elementos 
instigadores, positivos e interessantes. 
 
Um acontecimento extraordinário não pode permanecer isolado, pois não tem a força 
de combater uma história dominante. Ele necessita ser associado a outros eventos 
aos quais se possa  unir para compor histórias alternativas. É assim que uma história 
“fina” torna-se mais “densa”. Para tanto, o projeto prosseguiu com mais uma etapa 
que pudesse contemplar novas associações ao acontecimento extraordinário de re-
descobrir a cultura africana, incluindo a visita de sua mais nobre representante, a 
boneca Aisha. Cada casa por ela visitada e cada passeio realizado com as famílias 
compuseram mais um capítulo de uma história rica e alternativa, muito mais densa e 
fortalecida, capaz de combater a história dominante.  
 
Além disso,  o projeto permitiu que fizéssemos uma conexão entre o que ocorreu na 
sala de aula e a vida lá fora, estendendo para a casa e para as famílias de cada aluno a 
oportunidade de vivenciar uma parte do que foi desenvolvido na escola: estávamos 
incluindo mais uma das práticas narrativas, a da testemunha externa. O princípio 
básico dessa prática é acabar com a invisibilidade de grupos de minoria, que são 
subjugados pela sociedade, uma vez que se isolam cada vez mais e não se expressam a 
respeito de suas necessidades de existência. A antropóloga Bárbara Mayerhoff (1982, 
1986) trabalhou com esses agrupamentos, e Michael White (1990, 2007) transportou 
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suas ideias para a Terapia Narrativa, principalmente nas práticas de testemunha 
externa.  

 
Se a aluna negra vivia o preconceito e a segregação racial em isolamento, tornando-se 
praticamente invisível entre os seus colegas, sentir-se parte de um todo maior e 
identificar-se com a grande personagem disputada pela classe, a boneca Aisha, serviu 
de antídoto para os efeitos de isolamento e marginalidade, dando a ela visibilidade e 
reconhecimento, permitindo-lhe que, através dessa experiência, pudesse dar um novo 
sentido às experiências raciais de sua vida (PAYNE, 2002). Imersa em um projeto 
que atingiu um contingente amplo de pessoas da escola e de fora do contexto e 
participando das rodas de leitura e das trocas de experiências sobre o que Aisha vivia 
em cada casa pela qual passava, a garota teve oportunidade de sair de seu silêncio 
opressor, afastando-se de uma condição marginal e fazendo parte de uma voz 
coletiva. 
 
Muitas vezes, a consagração da restauração de uma nova identidade exige uma 
cerimônia de definição. A própria antropóloga Barbara Myerhoff (1986) introduziu 
esse termo para descrever o processo através do qual as pessoas têm a oportunidade 
de ser vistas, de compartilhar seus valores, suas virtudes e o que realmente são, 
permitindo que a comunidade mais ampla as legitime, resultando em construções de 
identidades mais promissores e esperançosas de si mesmas (GUIMARÃES, 2007; 
GRANDESSO, 2008).  
 
A exposição de artefatos africanos no espaço de sala de aula, o manuseio deles 
durante o relato de histórias ao redor da convidada, o desfile de moda africana, a 
festa surpresa de despedida de Aisha e o fechamento do projeto constituíram 
verdadeiras cerimônias de definição. Todas elas permitiram que proclamações 
individuais ou coletivas ganhassem espaço nessa arena, que convidou cada aluno do 
grupo, os familiares envolvidos, a coordenadora, a psicóloga e os demais 
participantes a revisar os discursos do poder dominante, propiciando aos oprimidos 
brindar em nome de uma nova existência – uma África colorida, legítima e 
respeitada.  
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