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INICIATIVAS NEGRAS PARA NEGROS EM CENÁRIO ALEMÃO
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Em fevereiro de 2002 iniciei uma jornada de três anos de experiência profissional em uma Instituição de Ensino Superior Privada, em contexto de imigração alemã. Ingressei como docente, surgindo alguns meses depois uma demanda de pesquisa e extensão, com o surgimento do Núcleo de Identidade, Gênero e Relações Interétnicas - NIGERIA, em novembro de 2002. 
O NIGERIA trouxe novas perspectivas pois, na ocasião, trabalhava com as questões raciais na dissertação de mestrado. Surgia a possibilidade de inserir na instituição a temática racial, e uma forma de agregar alunos negros e, talvez, integrar docentes na construção de uma ação coletiva. A finalidade era desenvolver um trabalho que privilegiasse a diversidade e trouxesse as questões culturais, sociais e educacionais do aluno negro, pouco presentes em eventos, palestras, reuniões ou propostas pedagógicas do Centro Universitário. 
Quando o Núcleo foi formatado, seus pilares centravam-se no estudo, na pesquisa e na ação social, no sentido de aprofundar laços entre o Centro Universitário e a sociedade, por meio do estabelecimento de canais de interlocução com diversas instituições e movimentos sociais, numa perspectiva de integrar projetos, programas e propostas de desenvolvimento regional, inclusão social e cidadania. 
O primeiro foco de trabalho do Núcleo priorizou a temática raça/etnia negra. Com esta abordagem começamos um diálogo com o Movimento Social Negro do município e o NIGERIA foi se constituindo com base nas necessidades apresentadas pelos interlocutores que representavam a demanda das comunidades negras. 
Três propostas foram organizadas: projeto Banda Mirim (participação de crianças de cinco comunidades carnavalescas que privilegiassem atividades lúdicas, recreativas, artísticas e educativas), o acesso a outros espaços de sociabilidade, a aprendizagem individual e coletiva, a participação social e o exercício da cidadania. O segundo, empreendia a leitura histórica de uma das entidades sociais mais antigas da região fundada por negros, para conservar sua memória. E, o terceiro projeto foi coordenado pela autora: “Diferentes Sujeitos, Construindo Igualdade”, e tomou o formato de um Programa de Auditório e um Grupo de Estudos. 
A partir do desenvolvimento desse projeto pude, cada vez mais, encontrar espaço na instituição para discutir algumas ações voltadas para a raça/etnia negra. Fui depositando nesse trabalho expectativas que permitiam pensar, como professora e pesquisadora, em avanços nessas lutas e causas. Nesse caminho, fiz contatos com os representantes do Movimento Negro do município e da região metropolitana de capital próxima, bem como com docentes universitários que vinham refletindo sobre aspectos educacionais/sociais/culturais associados ao negro. Cada vez mais, me empenhava nessa rede de relações para qualificar o trabalho desenvolvido na universidade e trazer informações da agenda anti-racista. 
No cerne do Programa de Auditório estava contido um tema pré-escolhido desenvolvido por um palestrante. Este poderia ser entrevistado por alunos, professores, funcionários ou participante que estivesse no evento, de acordo com o tema designado para aquele dia, sempre relacionado às questões de raça/etnia, gênero e manifestações culturais.
O Programa acontecia na Rua Coberta, do Centro Universitário. Nesta acontecem desfiles de moda, danças, shows musicais, Feiras etc. À medida que alunos, funcionários, professores, Pró-reitores, visitantes vão chegando ao Campus e se dirigem às salas de aula ou locais de destino, atravessam esta Rua, que é lugar de encontro de estudantes (namoro, ouvir música, conversa); visto que antes de iniciar a aula e no intervalo há música nesse ambiente. 
O Programa de Auditório pretendeu ocupar esse espaço de passagem, de encontros, de eventos como possibilidade de chamar quem por ali transita para participar desta ação aberta. Durante as edições do Programa de Auditório as pessoas assistiam de longe, poucas se aproximavam ou faziam perguntas. Participavam pessoas ligadas ao NIGERIA, ou alunos envolvidos em disciplinas com horas de prática a cumprir em projetos.
Temas recorrentes foram o Estatuto da Igualdade Racial, Negro e a Educação, Diferenças: Gênero e Raça. Os três palestrantes trataram temas oriundos do Movimento Negro regional e nacional e trouxeram a sua vivência e trajetória de lutas e trabalhos desenvolvidos com acadêmicos ou em espaços sociais. 
A partir desta sensibilização inicial foi organizado um grupo de estudos, quinzenal, aberto aos docentes, discentes e comunidade, para discutir temas relacionados às questões da Agenda Nacional e ações afirmativas. Este grupo gerou um cronograma de trabalho, prevendo a leitura de textos acadêmicos, discussões, conferências de palestrantes externos e redes de relações com movimentos e grupos afins.
O Grupo de Estudos deu continuidade ao Programa de Auditório, com temáticas como raça/etnia, discriminação, ação afirmativa, Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a proposta do Ministério de Educação de reserva de vagas para alunos negros e pobres nas universidades públicas por meio da Reforma Universitária As ações afirmativas conquistaram lugar definitivo na agenda nacional e na dos estudiosos brasileiros. O professor Antonio Guimarães (1999) ajuda a entender o tema. . Além das temáticas, discutidas com auxílio de livros e artigos, houve apresentações de dissertações e monografias. 
Um ganho obtido pelo Grupo foi à criação de uma lista de discussão incluindo todos os que se agregaram, formando uma rede de informações, convites para eventos, trocas de textos e idéias, dúvidas etc. A participação aqui foi maior do que na outra atividade, talvez porque ocorria num espaço menor e mais reservado, que permitiu uma troca mais próxima e acolhedora. O Grupo foi freqüentado por representantes do Movimento Negro, da comunidade local, docentes da instituição, acadêmicos de curso de História e visitantes. 
Apesar das iniciativas de informação e formação oferecidas aos acadêmicos foi uma surpresa que os alunos negros não tenham se agregado a nenhuma das duas propostas. Cabe perguntar: por que um projeto voltado para o negro não conseguiu atrair os discentes negros? Convém ressaltar o contraponto deste fato: a participação efetiva do Movimento Social Negro do município que teve reativada sua chama participando dos eventos promovidos pelo “Diferentes Sujeitos, Construindo Igualdade” e pelo NIGERIA, e ganhou nova denominação: Kizomba, nome dado à nova roupagem deste Movimento no município. Criou o Comitê Pró-Ação Afirmativa (COPAA) que tem por objetivo trabalhar para diminuir desvantagens sofridas ou vivenciadas pelo negro na região d' Adesky (2001) na sua obra traz elementos importantes para pensarmos nos ganhos obtidos pelo Movimento Negro. . 
É curioso e merece reflexão que um Núcleo da universidade tenha sido capaz de congregar a comunidade negra externa e não a interna. A partir dessa constatação algumas hipóteses podem ser cogitadas, que a reflexão de Teodoro pode auxiliar a compreender (1996, p. 99): sabemos, que “[...] impedida a realização do ideal de cultura, supostamente devido à presença de traços, complexos culturais, características biológicas, ou, ainda, devido à presença, à sobrevivência de grupos inferiorizados e estigmatizados, o combate à diferença pode se tornar feroz e mortal. É a este combate à diferença, quando se torna feroz, violento e mortal, que chamamos racismo”.
Num dado momento da história brasileira tínhamos a ideologia do branqueamento que nos afirma a superioridade do branco em relação ao negro Esta ideologia do branqueamento hoje assumindo outros tons resulta: [...] investimento na construção de um imaginário extremamente negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, danifica sua auto-estima, culpa-o pela discriminação que sofre e justifica as desigualdades raciais” (Bento, 2002, p. 26).. A vinda de imigrantes europeus reforçaria a predominância dos brancos. Conforme Skidmore (1989, p. 81) “em parte porque as pessoas procuravam parceiros mais claros que elas”. E, também porque nesse vinda houve uma campanha pela miscigenação voltada para se chegar a uma linhagem “pura”. Assim, os imigrantes vieram para assumir o trabalho servil que o negro um dia desempenhou. Dessa forma, era evidente que os negros não serviam para esta finalidade visto que eram tidos como seres inferiores. Desde o princípio da história brasileira, a sociedade assumiu esses valores plantados ao longo dos anos e os vêm perpetuando, hoje não mais querendo uma raça pura, mas um modelo padrão com características eurocêntricas. Exemplo disso: “O cabelo e a cor da pele são vistos como categorias que, em alguns momentos, ajudam a definir quem é negro e quem é branco no Brasil [...]” (Gomes, 2003, p. 138). 
Outro questionamento seria possível: Como assumir uma identidade que traz em seu cerne questões impregnadas de mazelas sociais? O modelo padrão da sociedade alemã em questão é o indivíduo branco, de olhos azuis, cabelos lisos. Não preenchendo estes requisitos o negro acaba sendo excluído de diversas esferas da sociedade, de maneira mais ou menos sutil. Poderíamos pensar que nesse contexto, a estratégia assumida é a de passar desapercebido, ao invés de ostentar a bandeira da negritude e com ela atrair para si a atenção. Como participar de um grupo que discutia essas questões com sujeitos também brancos, ou seja, seus opressores? Ou ainda, como se agregar a um grupo para discutir o mote racial sendo minoria dentro de uma universidade com público branco, mais especificamente descendente de alemão? 
Por todas essas razões o aluno negro poderia não se interessar por um grupo que vai remoer em suas feridas. 
A academia vem a reforçar os exemplos já citados quando, “[...] se espelha na Europa e nos Estados Unidos, a imagem que fazemos de um acadêmico não inclui um negro [...]. A imagem de uma sala onde exista alguém pensando, seja em Biologia, História ou Física, era, até uma geração atrás, a de um homem branco. Incluímos agora a imagem de uma mulher branca no lugar do cientista [...]” (Carvalho, 2002, 83). Nestas diferentes situações o aluno negro sofre com o racismo e cada vez mais, em alguns casos, se distancia de sua identidade racial. 
Priorizei discutir algumas hipóteses para explicar a não participação desse aluno no projeto “Diferentes Sujeitos, Construindo a Igualdade”. Ao relatar tais episódios cheguei ao fim de minha passagem pela instituição que deixou alguns frutos a serem cultivados por quem vier a me suceder. 
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