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. Introdução
	
O Brasil recebeu, durante o período colonial  e no século XIX, mais africanos que qualquer outro país das Américas O Brasil importou um número de africanos nove a doze vezes maior que o importado para os Estados Unidos.  . (Andrews, 1998) O Brasil foi também o país que mais escravizou a população africana e foi o último a abolir a escravidão. No entanto, entre 1900 e 1950, cultivou-se uma imagem, para esse país, de primeira “democracia racial” do mundo. 
Na década de 50 do século XX, essa imagem foi questionada por pesquisadores subsidiados pela UNESCO que ao virem em busca da tão enaltecida democracia racial brasileira, documentaram uma forte desigualdade racial e uma grande difusão de atividades e estereótipos contra os negros. Na década de 60, quase não houve pesquisas sobre as questões raciais devido à ditadura militar. Esses estudos foram retomados nas décadas de 1970 e 1980 com uma conotação bastante crítica, pois, o Brasil chegava a ser caracterizado como uma África do Sul, sem apartheid de fato. (Andrews,1998) 
Dizer que o Brasil era uma África do Sul sem apartheid, era dizer que o Brasil não era a África do Sul e não era mesmo, pois, ao contrário desse país e do sul segregacionista  norte-americano, a desigualdade racial no Brasil nunca foi imposta por lei. Não existe aqui “um sistema abrangente de discriminação racial imposto à sociedade pelo Estado Nacional e executado pelas agências que representam esse Estado”. (op. cit. p. 23)
            É comum ouvirmos que nos Estados Unidos o preconceito é pior devido à discriminação que foi prescrita por lei. Mas, quando as injustiças raciais não são tão explícitas, torna-se tão difícil quanto, lutar contra a desigualdade racial, principalmente, quando outras justificativas - como somente a pobreza para explicar um número maior de alunos negros em turmas escolares consideradas “mais atrasadas” ou dizer que “essa é a realidade brasileira” para justificar a ausência de pessoas negras em propagandas comerciais  -  tentam convencer sobre a  não existência dessa desigualdade.
          O indivíduo preconceituoso é aquele que se prende a uma determinada opinião numa posição dogmática que o impede de ter acesso a um conhecimento mais fundamentado da questão que o levaria, talvez, a uma nova avaliação de suas opiniões. Seria como Agnes Heller (2000) denomina o preconceito:  “um tipo particular de juízo provisório”. Ou seja, o preconceito tem um caráter provisório e por esse caráter provisório, ele pode se alterar e modificar-se na atividade social e individual.
           Apesar do preconceituoso nem sempre ferir os direitos do outro, isso não quer dizer  que tal tipo de sentimento não possa vir a se tornar prejudicial, pois, o preconceito é o primeiro passo para uma atitude discriminatória e discriminar significa separar, distinguir, estabelecer diferenças. A discriminação, vista como um tratamento diferencial conferido a certos membros de certos grupos, pode ter origem no preconceito.
        Venho estudando já há algum tempo o preconceito racial no cotidiano escolar. Esses estudos têm me mostrado que tal como na sociedade, a  escola brasileira é também um espaço onde o preconceito racial é encontrado na sua cotidianidade. Isso não quer dizer que ele está explícito em todos os momentos, no entanto, ele aparece nas entrelinhas, em algumas  subjetividades e objetividades dos sujeitos, pois, a participação de tais sujeitos neste cotidiano contém aspectos de suas vivências,  experimentadas fora deste cotidiano. Se a sociedade brasileira ainda é uma sociedade preconceituosa em relação aos afro-descendentes Apesar de considerarmos que o termo afro-descendente é uma construção social, pois,  pautada em relações também sociais será utilizado para designar mestiços com fenótipo não branco., a escola também o será. Não podemos nos iludir com um pensamento contrário.
        No entanto, a postura dos professores tem sido a do silêncio. Ou por desconhecimento ou por não querer encarar essa problemática de frente e sem medos, é fato que na sua grande maioria, os professores se calam diante de situações como a do tipo que a pedagoga Jeruse Romão (2001) narra no texto “O educador, a educação e a construção de uma auto-estima positiva no educando negro”: A professora de uma turma do pré-escolar sugere que as crianças formem duplas e representem por meio de desenhos, o amigo ou a amiga que está a sua frente. Uma das duplas, formada por duas meninas de seis anos, uma branca e outra negra, mantém o seguinte diálogo: 
Aluna negra:
“Me desenha bem bonita hein ...”.
Aluna branca:
“Pode deixar, vou te fazer bem bonitinha. Vou até te desenhar branca.”
A professora fica em silêncio.
      
         Este relato configura uma situação de juízos de valor desfavoráveis e desvalorizadores  da condição de ser negro ou afro-descendente, mesmo num espaço que se diz democrático como o é a escola. Essa condição de ser negro ou afro-descendente no Brasil é, na verdade uma condição social que envolve conceitos e pré-conceitos construídos a partir de diferentes concepções e, dentre elas, destaco aqui a de identidade. Este trabalho, portanto, tem como objetivo principal trazer para o debate as relações que podem ser feitas entre o conceito de identidade e alguns elementos constitutivos da construção da identidade da população negra e afro-descendente brasileira no contexto escolar. Trata-se dos resultados iniciais de uma pesquisa coordenada por mim em 2004, cujo trabalho de campo acontece em escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil Escolas de Ensino Fundamental que atendem crianças de 1a a 4a séries, em horário diurno. e tem como fundamentação teórica o pensamento de alguns autores como: Cuche (1999), Ferreira (2000), Gomes (2002),  Jurandir Freire Costa (1993), entre outros.

. O conceito de identidade
       
          Quando falamos a palavra identidade, geralmente, vem-nos às idéias a carteira de identidade, um documento de identificação que nos registra sob um número, uma data de nascimento, uma data de expedição, um órgão expedidor, etc. Nesse sentido é algo material, palpável, estático, imparcial e neutro. É na verdade, uma das formas que o Estado tem de controle e organização social. No Aurélio, a palavra identidade traz como significado “qualidade de idêntico”, tendo idêntico o significado de “perfeitamente igual”. Por dedução, identidade, então, seria  qualidade de perfeitamente igual. Nada mais reducionista pensar identidade dessa forma. Identidade é uma expressão polissêmica que envolve muito mais sentidos e significados.
         Ferreira (2000) considera identidade como
uma referência em torno da qual o indivíduo se auto-reconhece e se constitui, estando em constante transformação e construída a partir de sua relação com o outro. Não é uma referência que configura exclusivamente uma unidade, mas, simultaneamente, unidade e multiplicidade, e, como sugere Coelho Jr. (1996) COELHO Jr., N. A identidade (em crise) do psicólogo. Cadernos de Subjetividade, v. 4, p-302-304, 1996. , ela seria mais bem compreendida se considerada como uma “identidade em crise”. Portanto, não uma simples representação do indivíduo, mas, qualidade submetida a uma tensão. (p.47) 

         Essa constituição do indivíduo é una e múltipla simultaneamente porque é um processo dinâmico, em constante transformação, em que o eu e o outro mantém uma interação dialética, responsável por organizar as experiências pessoais, tendo como representação um mundo simbólico, ou seja, essa experiência se dá através de construções simbólicas vistas como interpretações do real. 
      Com base nesses pressupostos, abordo aqui  três aspectos relacionados à identidade que julgo ser importante para refletirmos sobre construção da identidade do negro e do afro-descendente no contexto escolar.

1. Identidade e cultura

       Identidade e cultura são conceitos intimamente relacionados. Quando nos referimos à identidade, fatalmente nos remetemos ao conceito de cultura porque a cultura é o referencial para a construção da identidade. Nesse sentido, pode-se falar de uma identidade cultural  que se constituiria em “uma modalidade de categorização da distinção nós/eles, baseada na diferença cultural”. (Cuche, 1999, p.177)
      Existem várias maneiras de se conceber uma identidade cultural. Numa visão “naturalizada”,  a identidade cultural remeteria o indivíduo ao grupo original de vinculação, sendo a identidade vista como essência, algo imutável sobre a qual “não há nada a fazer”. É a famosa índole ou “pau que nasce torto morre torto”. É como se a identidade estivesse inscrita no patrimônio genético. Já numa visão culturalista, não tão menos naturalizada, o determinante não é a herança biológica, mas, a herança cultural. A identidade é definida como preexistente ao indivíduo que interioriza os modelos culturais que lhe são impostos: “filho de peixe, peixinho é” (grifos meus).Uma terceira visão seria a que reduz identidade a uma questão de escolha individual e arbitrária.
       Essas três concepções apontadas por Cuche (1999) diferenciam identidade de uma concepção relacional vista como construção elaborada relacionalmente, entre grupos, ou seja, sempre em relação a uma outra e numa concepção situacional à medida em que há sempre uma situação -  de poder, de ideologia , de valores etc – a configurar essa relação.                               
             Conforme ainda Couche (1999), a identidade é sempre uma negociação entre uma “auto-identidade” – definida por si mesma e  uma “hetero-identidade” Couche toma emprestado de Simon (1979) essas expressões.- definida pelos outros. A situação relacional é que vai legitimar, de forma positiva ou negativa, a auto-identidade. Ou seja, numa relação de força entre os grupos , a auto-identidade fica em desvantagem quando a hetero-identidade estigmatiza o grupo dominado. Essa estigmatização dos grupos minoritários leva tais grupos a um reconhecimento para si de uma identidade negativa. Desenvolve-se entre eles um fenômeno de desprezo por si mesmo que está ligado à interiorização de uma imagem construída pelos outros (hetero-identidade). 
        Quando na escola um aluno chama o outro – o aluno negro -   de macaco, tição, que tem um cabelo ruim, vai se construindo  e se reforçando uma auto-identidade negativa, pois, o que se interioriza é uma hetero-identidade considerada superior. Evidentemente que o portador dessa auto-identidade negativa, dependendo dos mecanismos desenvolvidos até então para lidar com maior ou menor segurança com tal desvalorização, procurará negar essa identidade. Um aluno da Educação Infantil ou do Ensino Fundamental, de pouca idade, não teve ainda a oportunidade de ter acesso a certos conhecimentos que poderia os levar a um melhor entendimento dessa questão. É a partir daí fica muito propício ao aluno negro desenvolver um sentimento de rejeição contra o próprio negro.

  2. O preconceito do negro contra o próprio negro

          Jurandir Freire Costa (1983) muito nos esclarece sobre a construção da identidade negativa do negro.Todo indivíduo ao formar sua identidade adquire um perfil que será delineado a partir de algumas regras estruturantes que serão criadas através de “relações físico-emocionais surgidas dentro da família e através do estoque de significados que a cultura põe à disposição dos sujeitos”. (Costa, 1983, p. 3).
       Essas regras vão acompanhar os desenvolvimentos biológico e emocional da criança e vão permitir seu acesso à cultura, onde ela tomará conhecimento do que pode e o que não pode fazer. Na verdade, as regras estruturantes são propostas pelos pais e pela sociedade e vão servir de mediação entre o sujeito e a cultura, formando um ideal de ego.
         O ideal de ego é, pois, um produto formado por representações e afetos que acontecem entre a criança e o adulto, entre o sujeito e a cultura. Ele deve ter a função de fazer surgir no sujeito uma identidade que lhe seja favorável e compatível  com a imagem que o sujeito faz de si mesmo e que deverá estar numa relação harmônica com o resto do mundo. No entanto, o modelo de ideal de ego que é oferecido ao negro é um modelo baseado nas regras estruturantes que vão formar a identidade do branco, ou seja, o ideal de ego do negro é estruturado sobre os valores que vão formar o ideal de ego do branco, pois, “o modelo de identificação normativo-estruturante com o qual ele se defronta é o de um fetiche: o fetiche do branco, da brancura”(Costa, 1983, p. 4)
          Mesmo os negros sabendo que os brancos europeus foram responsáveis por diversas formas de opressão, escravidão, guerras contra o seu povo e que por causa disso já condenaram milhares de criaturas de sua raça à miséria física e moral, nem por isso deixam de almejar a brancura porque ela se tornou símbolo de evolução, civilização  e progresso. A ideologia racial branca fez da brancura algo transcendente e universal. E por tudo o que o negro sofre e sente, ele passa a desejar uma realidade contrária a que ele vive e isso significa repudiar  a sua própria cor, a sua pessoa, a sua existência.
        Tudo aquilo que lembra sofrimento precisa ser apagado e se o corpo for visto como objeto de sofrimento e não como fonte e local de prazer, ele acabará sendo repudiado.  A amargura, o desespero e revolta pelas diferenças em relação ao branco acabam se transformando em ódio pelo próprio corpo. E então, o negro adota para si os valores do branco e esquece sua própria história. 
          Pode-se dizer que o preconceito racial interfere na busca do negro pela sua identidade, levando-o a viver, constantemente, com pensamentos de desprazer. Passa a acreditar que assumindo certos comportamentos, que julga ser exclusivos do branco, será aceito pela sociedade. Não percebe que formas de comportamento não são características de tipos de raça. E, para evitar mais sofrimentos, ele termina por se privar de confrontos com pensamentos racistas. Aceita como verdadeira aquela realidade que lhe é imposta, desistindo, de antemão, de encontrar saídas e soluções para os seus problemas. No livro “Tornar-se Negro” há um depoimento que explicita bem esse sentimento:
Contavam que (quando era pequena) falava muito sozinha, tinha amigos invisíveis, falava muito na frente do espelho, era uma sensação de me sentir, de me reconhecer, de identidade minha. Falava comigo mesma, me achava muito feia, me identificava como uma menina negra, diferente; não tinha nenhuma menina como eu. Todas as meninas tinham o cabelo liso, o nariz fino. Minha mãe mandava eu botar pregador de roupa no nariz para ficar menos chato. Depois eu fui sentindo que aquele negócio de olhar no espelho era uma coisa ruim. Um dia eu percebi com medo de mim no espelho! Tive uma crise de pavor. Foi terrível. Fiquei um tempo grande assim; não podia me olhar no espelho com medo de reviver aquela situação. (Costa, 1983, p.15)       
         
                Tal depoimento revela um perfil psicológico ferido e magoado que vai interferir na construção social dessa mesma forma. Acredito ser importante refletir sobre de que forma uma pessoa negra intervirá no processo social se ao se deparar com sua própria imagem perceber apenas a aparência branca do seu meio. Acredito também que afirmar como justificativa para o preconceito, o preconceito do negro contra o próprio negro é desconhecer ainda certas sutilidades – nem sempre tão sutis -  que perpassam pela nossa sociedade em relação à criação de uma identidade negra. Nesse sentido, a escola é um espaço institucional onde essas questões deveriam ser mais trabalhadas.  

3. O corpo como construção simbólica de identidade
          
         Além de sua formação biológica, o corpo é também uma construção simbólica inserida na cultura e na história de uma sociedade, visto também como constituinte da identidade. É através do corpo que nos comunicamos nas várias instituições criadas pela sociedade, consequentemente, também, nas instituições escolares. O corpo, portanto, “fala” sobre o nosso estar no mundo e nele coexistem tanto as representações que fazemos desse mundo quanto a própria natureza. Não se pode excluir do corpo nem as motivações orgânicas,  nem os comportamentos. (Gomes, 2002)
          As motivações biológicas – a fome, o sono etc – adquirem um significado especial de acordo com a cultura na qual estão inseridas. Como bem nos lembra Gomes ( 2002), ao pensarmos nos africanos escravizados e trazidos para o Brasil, vem logo a nossa mente “o processo de coisificação do escravo materializado nas relações sociais daquele momento histórico”. (p.2) 
         Tal processo se concretizava na forma como os senhores tratavam os corpos dos seus escravos, através dos castigos, mutilações e abusos sexuais, para citar alguns exemplos. As danças, os cultos, os penteados, a capoeira, o uso de ervas medicinais, entre outras, foram formas “específicas e libertadoras” encontradas pelos negros  para trabalhar o corpo que iam além da condição de obter uma carta de alforria para se libertarem. 
           O regime escravista perverso, como foi o do Brasil, materializou-se na forma como o corpo negro era visto e tratado, imprimindo diferenças que serviram como argumentos para justificar a colonização. Os sinais do corpo negro – o nariz, a boca, o tipo de cabelo – justificaram, para os colonizadores, a criação de um padrão de beleza e de “fealdade” que persegue os negros e afro-descendentes  até os dias de hoje, (Gomes, 2002), deixando marcas profundas. 
           Podemos exemplificar tal fato, através de algumas respostas dadas por alunos, de uma escola municipal no Rio de Janeiro, quando foram indagados sobre o fato de já terem sofrido ou não alguma discriminação na escola ou fora dela. Eis algumas das respostas: 
-	Numa festa. Um garoto lindo que estava dançando e seus colegas começaram a “zoá-lo”, dizendo que ele queria sair comigo e ele disse: - “Sai fora mulher feia, toda ruim”.
-	Na escola. Quase todos os garotos me chamavam de macaca. Agora eles não me chamam mais.
-	 Na escola. Foi muito ruim pra mim e até hoje não gosto nem de lembrar.
-	No colégio, em todos os lugares. “Vai pegar uma praia, seu branco azedo. Clareou o local”.
-	Na escola. Foi quando eu não tinha um dente. Foi horrível. Eu me sentia diferente, sozinha. Um sentimento horrível que eu nunca mais quero ter na minha vida.
-	Ele me chamou de preto e macaco. Ele é da minha sala.
 
           Essas respostas revelam o quanto a discriminação está relacionada com a experiência corporal que por sua vez é condicionada pelos padrões culturalmente estabelecidos. E como afirma Ferreira (2000), a identidade tem relação com concretude, pois, não se resume a uma mera abstração do indivíduo, mas, articula-se com uma vida concreta que é vivida por um personagem que também é concreto e que fala, sente, chora, ri, não devendo nos estranhar, portanto, o fato de algumas pessoas negras e afro-descendentes não se identificarem como tal porque a socialidade (Ferreira, 2000), ou seja, o contexto social brasileiro se apresenta como branco. Com isso, a auto-estima e a auto-confiança dessas pessoas diminuem, na medida em que um auto-conceito negativo é gerado pela própria sociedade.
           Às vezes, tenho a impressão que tudo isso já foi dito e não precisa mais ser debatido. No entanto, numa reunião com o grupo de pesquisa, uma participante contou-nos o seguinte episódio: as escolas municipais do Rio de Janeiro estão fazendo o censo escolar e incluíram o item cor nos quesitos. Uma senhora, acompanhada da filha com idade em torno de cinco anos, aluna da escola, disse para a criança – mestiça - que iria lhe classificar racialmente como sendo preta. A criança começou a suplicar à mãe para que não fizesse isso. 
       A participante do grupo de pesquisa,  professora da escola que trabalha com a problemática racial, ficou sem saber o que fazer. Não sabia se conversava com a mãe ou se conversava com a filha. Essa perplexidade é motivada pelo fato de que o trabalho a se fazer não passa somente pelo individual. A professora poderia ter conversado alguns minutos sobre o ocorrido, mas, tenho certeza de que não mudaria a forma de pensar da criança ou da mãe tão rapidamente. Há de se fazer um trabalho que envolva o coletivo da escola e que traga resultados duradouros e satisfatórios. 
           E o que a escola pode fazer para contribuir na diminuição dessa existência de tratamentos diferenciais na sociedade que tanto machuca e prejudica na formação e construção de sujeitos políticos, no sentido de serem atuantes nos caminhos de uma sociedade? Como bem argumenta Santos (2001), a discriminação racial não diz respeito somente a crianças negras. Trabalhar no ambiente escolar, de forma satisfatória contra as ideologias que vão reforçar esse tipo de discriminação, significa instaurar novas formas de relação entre crianças negras, brancas e afro-descendentes, corromper com os velhos discursos eurocêntricos, promover situações de diálogo e de questionamentos e favorecer uma vivência que permita a todos da comunidade escolar “garantir e promover o conhecimento de si mesmo, no encontro com o diferente”. (p.106) 
 
Conclusão
 
            Certeau e Giard (1996) apontam três aspectos relacionados a operações da cultura: o primeiro seria o aspecto estético – “uma prática cotidiana abre um espaço próprio de uma ordem imposta, exatamente como faz o gesto poético que dobra ao seu desejo o uso da língua comum num reemprego transformante” (p. 339). Ou seja, a cultura do considerado mais fraco não se encontra totalmente desarmada no jogo cultural. 
        Um segundo aspecto seria o polêmico: “ a prática cotidiana é relativa às relações de força que estruturam o campo social e o campo do saber” (p. 339) E nesse caso, a educação escolar tem uma ação a exercer, pois, “apropriar-se das informações, colocá-las em série, montá-las de acordo com o gosto de cada um é apoderar-se de um saber e com isso mudar de direção a força de imposição do totalmente feito e totalmente organizado”. (pp. 339-340) 
       O terceiro aspecto seria o ético: “a prática cotidiana restaura com potência e tenacidade um espaço de jogo, um intervalo de liberdade, uma resistência à imposição (de um modelo, de um sistema ou de uma ordem)”. (p. 340). É nas vivências do cotidiano que essa resistência vai se construindo. Daí a importância do papel da escola que é parte intrínseca  da vida da criança em idade escolar.     
          Tecendo relações sobre esses três aspectos e a construção da  identidade do alunos negros e afro-descendentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental tem-se que:  
-	um reforço do aspecto estético da cultura tida como a dominada, como é o caso da cultura que envolve a população negra e afro-descendente, pode ser realizado na medida em que essa população passe a ter visibilidade. Isso pode ser feito, entre outras coisas,  através de histórias contadas ou dramatizadas, com personagens negros em situações positivas evidenciadas. Dessa forma, o aluno passará a ter contato com outras realidades   possíveis, podendo construir uma identidade também positiva.
-	o convívio dos alunos brancos, negros e afro- descendentes na escola , revela  o aspecto polêmico da cultura, pois, a todo momento as relações de força se fazem presentes tanto no campo social quanto no campo do saber. No campo do saber, essa relação de força aparece quando à imposição de um saber eurocêntrico surgem reações, expressas, muitas vezes, pelo desinteresse dos alunos em relação a esse saber. No campo social, percebe-se essa relação em eventos onde a figura do aluno negro ou afro-descendente aparece destacada como o personagem principal da “história”. Infelizmente, na maioria das vezes, a “história” refere-se somente a danças, cantos, concursos de música. A escola deveria se preocupar em colocar alunos negros e afro-descendentes em destaque, nos eventos relacionados a festas cívicas, como por exemplo um aluno negro portando a bandeira brasileira. São através de ações cotidianas que a identidade desse aluno negro ou afro-descendente poderia ir se constituindo como algo positivo, sentido-se, esse aluno, engajado no contexto escolar em que vive. 
-	se a prática cotidiana restaura com potência e tenacidade uma resistência à imposição, revelando assim o caráter estético da cultura, resta-nos questionar que tipo de saberes a escola tem construído para que essa resistência à imposição da brancura se instale. Ou seja, quando a população negra terá o auxílio da educação escolar para mudar a sua história e criar uma auto-identidade capaz de reagir e lutar contra uma situação que a desfavorece social e culturalmente? Será que inserir a História da África no currículo seria o primeiro grande passo?  
         
        Enfim, como afirma Agnes Heller (2000) a “significação da vida cotidiana, tal como o seu conteúdo, não é apenas heterogênea, mas igualmente hierárquica”. (p. 18) Mas, essa “forma concreta da hierarquia não é eterna e imutável” (idem). Nesse sentido, afirma-se aqui que, da mesma forma que na sociedade, o preconceito racial na escola adquire uma forma hierárquica quando há um sentido de dominação por parte daqueles que se sentem superiores à raça negra. No entanto, essa situação não é eterna e nem imutável(grifo meu), podendo ser transformada por aqueles que se dedicarem a fazê-lo. Fato não tão simples assim, mas, que pode vir a acontecer dependendo do contexto em que estiver inserido e da criação de oportunidades, enfim, de uma certa possibilidade de  liberdade que todos podem conquistar . Continuando com Agnes Heller (2000)
A explicitação dessas possibilidades de liberdade origina, em maior ou menor medida, a unidade do indivíduo, a “aliança” de particularidade e genericidade para produzir uma individualidade unitária. (...) A condição ontológico-social desse resultado é um relaxamento da relação entre a comunidade portadora do humano genérico e o próprio indivíduo, o qual - já enquanto indivíduo – dispõe de um certo âmbito de movimento no qual pode escolher sua própria comunidade e seu próprio modo de vida no interior das possibilidades dadas. (p.22)      

       Se é possível ao indivíduo dispor de um certo âmbito de movimento no qual pode escolher sua própria comunidade e seu próprio modo de vida no interior das possibilidades dadas, que essas possibilidades se ampliem para a população negra brasileira para que ela possa se movimentar de forma mais justa e que possa também seguir adiante e não desanimar diante das infinitas lutas entre opressão e não opressão, postura crítica e não crítica, entre o calar e o falar. 
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