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Os meninos são de todas as cores                  

 
O Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo associou-se às celebrações do Dia 
Internacional para a Discriminação Racial – 21 de Março – promovidas pela Direcção 
Regional da Igualdade de Oportunidades em parceria com a Direcção Regional das 
Comunidades. 
 
Assim, no dia 17 de Março, 20 de crianças de 4 a 5 anos do Colégio o Carrocel participaram na 
actividade Os meninos são de todas as cores. A introdução à ideia de discriminação racial foi 
feita partir da exploração do conto O menino de cor, baseado numa história tradicional africana 
e ilustrado por Ale Ale. As crianças conduzidas pelos desenhos do ilustrador eram levadas a 
concluir que a maior parte dos meninos que conhece nasce cor-de-rosa, se torna encarnada 
quando se enfurece, azul quando treme de frio, verde quando está enjoada e vê a sua pele 
avermelhar-se e escurecer quando exposta ao sol. Estas variações de cor de pele não 
alarmam nem entristecem quem quer que seja, logo a conclusão a interiorizar é que a cor de 
pele não deve inspirar sentimentos de estranheza, temor ou rejeição relativamente a ninguém. 
 
De seguida, apresentou-se uma fotografia de Marlyn Monroe, seguida das inúmeras versões 
coloridas que Warhol elaborou a partir da mesma. Apesar da variação cromática, as crianças 
facilmente identificavam o modelo, o que permitia salientar que a cor é apenas um dos traços 
que compõe a aparência física e não o factor único e determinante da identificação do 
indivíduo. 
 
Finalmente, pediu-se aos meninos que imitassem Warhol e se pintassem de todas as cores. Os 
trabalhos resultantes da actividade, que decorreu com a colaboração da educadora Fernanda 
Sousa e da auxiliar Maria José Martins, encontram-se expostos no Serviço Educativo do 
Museu de Angra. A actividade foi também objecto de uma apresentação que integrou a sessão 
de conferências que teve lugar no auditório do Museu de Angra do Heroísmo a 21 de Março, e 
que constituiu uma iniciativa das Direcções Regionais de Igualdade de Oportunidades de das 
Comunidades. 


