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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma análise sobre as possibilidades de inserção da 
temática racial na Educação Infantil em uma escola municipal em Petrolina-PE e de 
que modo esta inserção pode influenciar na construção da identidade racial para as 
crianças negras. As questões de pesquisa surgem das minhas atuações 
profissionais como psicóloga durante os acompanhamentos de crianças em 
unidades de saúde em um bairro periférico na cidade encaminhadas por uma 
escola. O referencial metodológico utilizado foi o da cartografia, no qual tem como 
característica principal a pesquisa interventiva. A Inserção cartográfica aconteceu 
durante minhas idas a mesma escola municipal que encaminhava as crianças para 
avaliação. Esta escola faz parte da área adscrita de minha atuação enquanto apoio 
matricial do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), considerada uma das 
escolas de referência em educação infantil. Os interlocutores nos cenários foram os 
professores e as próprias crianças. Durante a inserção em campo busquei 
responder as seguintes perguntas: De que maneira é possível inserir e problematizar 
as questões raciais já na Educação Infantil? De que modo os professores da 
Educação Infantil desta escola mediam em sala de aula situações que envolvem os 
fenótipos das crianças negras? Como tem se dado nesse meio a construção da 
identidade étnico-racial dessas crianças? Quais as reações das crianças ao serem 
apresentadas de modo lúdico a temática racial? De que maneira o Programa Saúde 
na Escola pode potencializar o debate entre profissionais da saúde e educação 
sobre as questões raciais? As inserções cartográficas na escola aconteceram num 
período de um ano aproximadamente. Com registros em diários de campo e 
gravações das Rodas Narrativas durante os encontros pedagógicos mensais, além 
de acesso ao projeto pedagógico da escola. Após analisar exaustivamente todos os 
registros foram elaborados três categorias onde apresento os sentidos acerca do 
conteúdo vivido e falado nos cenários. O conteúdo encontrado, revela um 
silenciamento acerca de situações de preconceito que impossibilitam, na maioria das 
vezes, práticas de empoderamento que auxiliem as crianças negras a construírem 
uma identidade racial positiva.   

 
Palavras-Chave: Educação Infantil; Identidade Negra; Igualdade Racial; 

Cartografia. 
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                                        ABSCTRACT 

 

This dissertation presents an analysis about the possibilities of insertion of the racial 
theme in the Early Childhood Education of a municipal school in Petrolina-PE and 
how this insertion can influence the construction of a positive racial identity for black 
children. The research questions arise from my professional activities as a 
psychologist during the follow-up of children in health units in a peripheral 
neighborhood in the city sent by a school. The methodological reference used was 
cartography, in which the main characteristic is the interventional research. The 
cartographic insertion happened during my goings to the same municipal school that 
directed the children for evaluation. This school is part of the training area of my work 
as a matrix support of the Family Health Support Center (NASF), considered one of 
the reference schools in early childhood education. The speakers in the scenarios 
were the teachers and the children themselves. During the field insertion, I tried to 
answer the following questions: How can racial issues be introduced and 
problematized in early childhood education? How do the teachers of Early Childhood 
Education in this school mediate situations involving the phenotypes of black children 
in the classroom? How has the construction of the ethnic-racial identity of these 
children been given? What are the reactions of children when the theme of play is 
presented in a playful way? How can the School Health Program enhance the debate 
between health professionals and education on racial issues? The cartographic 
insertions in the school happened in a period of approximately one year. With records 
in field journals and recordings of the Conversation Wheels during the monthly 
pedagogic meetings, in addition to access to school projects. After exhaustively 
analyzing all the records, three categories were elaborated where I present the 
meanings about the content lived and spoken in the scenarios. The content found still 
reveals a silencing of situations of prejudice that, in most cases, makes it impossible 
for empowerment practices to help children construct a positive racial identity. 

 
Keywords: Infant Education; Black Identity; Racial equality; Cartography 
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Apresentação 

 

Existe a crença de que a discriminação e o preconceito não fazem parte do 

cotidiano na Educação Infantil, de que não há conflitos entre as crianças por conta 

de seus pertencimentos raciais, de que os professores nessa etapa não fazem 

escolhas com base no fenótipo das crianças. Em suma, nesse território sempre 

houve a ideia de felicidade, de cordialidade e, na verdade, não é isso o que ocorre.  

Enquanto mulher negra, mãe e trabalhadora da saúde e da educação, em 

contextos públicos e privados, iniciei o mestrado com a proposta de analisar as 

possibilidades de inserção da temática racial na Educação Infantil de uma escola 

municipal em Petrolina-PE e de que modo esta inserção pode influenciar na 

construção de uma identidade racial positiva para as crianças negras. 

Outras questões também me levaram a tratar desta temática, como o meu 

Trabalho de Conclusão da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (TCR) 

intitulado “Estética Negra: compressões sobre identidade racial e produção de saúde 

das adolescentes e jovens de Juazeiro/Ba” (2015). No qual, entre outras coisas, 

pude perceber o desvelamento do preconceito e discriminação racial na escola, 

mantidos nela e fora dela. Consegui identificar ainda, o potencial de empoderamento 

para as crianças a partir de estratégias pedagógicas em que exista a valorização da 

cultura negra e do corpo negro nas relações estabelecidas entre os alunos e 

principalmente na relação professor-aluno. Além disso, vale sempre frisar o número 

bastante reduzido de pesquisas que analisam as questões étnicos-raciais na 

educação infantil, principalmente no Nordeste Brasileiro.  

Diante de tais inquietações busquei responder as seguintes perguntas: De 

que maneira é possível inserir e problematizar as questões raciais já na Educação 

Infantil? De que modo os professores da Educação Infantil desta escola mediam em 

sala de aula situações que envolvem os fenótipos das crianças negras? Como tem 

se dado nesse meio a construção da identidade étnico-racial dessas crianças? 

Quais as reações das crianças ao serem apresentadas de modo lúdico a temática 
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racial? De que maneira o Programa Saúde na Escola pode potencializar o debate 

entre profissionais da saúde e educação sobre as questões raciais?  

Do ponto de vista pessoal, a temática da identidade negra não é algo fácil, 

pois tem sido para mim, na maioria das vezes, motivo de sofrimento desde a 

infância. Ou seja, a reflexão de ser quem se é acontece a partir da necessidade que 

a criança tem em ser aceita no grupo, em ser tocada pelo (a) professor (a), em ser 

elogiada pela família. Para a criança negra a estética necessita ser sempre 

remodelada e aproximada de um ideal, no qual é possível não ser negro e sim 

moreno ou “quase” branco (MEDEIROS, 2011). Ser chamado de “moreno” é um 

tratamento social diferenciado impresso em uma ideologia que mascara, silencia e 

apaga a percepção de sua própria negritude, e somente em algum momento da 

trajetória da pessoa, por diferentes experiências – como de sobressalto –, há um 

processo de consciência e um impacto entre aquilo que se é e aquilo que se pensa 

ser. Portanto, a escolha pela temática da identidade racial, que configura este 

estudo, tem um elemento pessoal que envolve a trajetória de vida e a consciência 

racial construída por mim acerca de quem eu sou. 

O interesse pelos modos de construção acerca da identidade de crianças 

negras também chegou durante minha atuação como psicóloga do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) em atendimentos clínicos em unidades de saúde à 

essas crianças e suas famílias. Crianças que sempre vinham encaminhadas pelas 

escolas, com a mesma queixa, na maioria das vezes: Dificuldades de aprendizagem. 

Comecei a notar, obviamente que sempre eram crianças negras e que chegavam 

com a autoestima muito baixa e com dificuldades de relacionamento.  

A partir do uso de desenhos pude traçar a rotina diária vividas por estas 

crianças, de modo a compreender que elas estavam sofrendo com o preconceito e a 

discriminação, principalmente no ambiente escolar. Iniciei um movimento de ida até 

as escolas pra dialogar um pouco sobre o que eu vinha detectando. Descobri nesse 

instante que eu tinha um forte aliado e nem estava me dando conta disso, o 

Programa Saúde na Escola (PSE). O mesmo nasce da necessidade em articular de 

modo interdisciplinar Saúde e Educação para melhorar a qualidade de vida de 

crianças e adolescentes a partir de marcadores socais e indicadores 

epidemiológicos. Mais a frente explanarei um pouco mais sobre o programa e de 

que maneira eu o utilizei no decorrer da pesquisa. 
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Intercalando o horizonte teórico com a práxis, desenvolvi e apresento o que 

emergiu durante o período de imersão em campo: no capítulo 1: Os caminhos na 

construção da identidade negra infantil, no qual faço um levantamento histórico 

sobre os conceitos de infância, identidade, diversidade e resistência no contexto 

racial; além de explanar um pouco sobre a falsa concepção que se tem da Educação 

Infantil como um espaço livre de preconceitos, e de este ser a base juntamente com 

a família na construção da identidade infantil; no capítulo 2: Diretrizes curriculares 

Nacionais para educação da relações étnicos-raciais: a lei 10.639-03 alterada 

para 11.645-08, no qual trago um pouco sobre a lei que regulamenta e torna 

obrigatório o ensino da história e da cultura negra; no capítulo 3: Considerações 

metodológicas, explano sobre o método de coleta e análise das categorias 

encontradas; no capítulo 4: Os sentidos das crianças sobre ser negra, apresento 

a primeira categoria que traça os caminhos de uma identidade negra construída a 

partir da negação; no capítulo 5: Os sentidos das professoras pelo não sentir, 

revela na categoria dois os resultados de atitudes que partem da negação de si 

mesmas, uma vez que a maioria são mulheres negras, e  reverberam nos modos de 

mediar ou silenciar o preconceito em sala de aula sua própria negação; no capítulo 

6: últimas considerações são feitas considerações acerca da parceria entre saúde 

e educação para as mudanças futuras nos currículos escolares e paradigmas 

conceituais. 

Segui buscando articular o que sabia de fato com o que eu precisava 

descobrir na prática. Resolvi optar pela pesquisa interventiva, do qual falarei mais 

adiante, no entanto, já se faz necessário afirmar que a busquei uma pesquisa no 

qual a intervenção se fazia necessária ao mesmo tempo em que a pesquisa 

acontecia. É desse modo que o método cartográfico chega a mim como a “mão e a 

luva” combinação que resulta em não separar “conhecer e fazer, entre pesquisar e 

intervir: lugar onde “toda pesquisa é intervenção” (PASSOS & BARROS, 2010 p.17). 

 

Capítulo 1.  Os caminhos na construção da Identidade Negra Infantil 

 

1.1. Ser Criança X Ser Criança Negra 
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Estudar a infância em sua perspectiva sócio histórica tem por objetivo 

contribuir com a pesquisa educacional que reconhece a criança pequena na história 

da Educação Infantil, e revela que a infância não é a mesma nos diferentes lugares, 

pois é um fenômeno social que se constitui historicamente. Por isso, Siqueira (2011, 

p. 3) é enfático em concordar que não há uma concepção de infância única, mas sim 

plural. No entanto, acresce a essa reflexão a discussão de que é construída em um 

espaço de contradições, em que o modo de produção submete a vida. Isso significa 

pensá-la sob a perspectiva do capital e, como tal, contraditória e desigual, revelando 

processos de exclusão.  

A leitura do autor remete à compreensão de que, embora esta seja uma 

categoria social, não se pode reduzir este social apenas à convivência e interação 

entre as pessoas, mas vê-lo sob a ótica de uma sociedade capitalista, na qual as 

crianças também fazem parte de uma organização em que o processo de exclusão 

sobrepõe à vida e impõem a elas condições de não acesso aos bens sociais e aos 

direitos fundamentais. De todo modo, Qvortrup (2010, p. 1125) enfatiza que: 

 
 […] antes de tomar o caminho da verificação de nossas diversas 

infâncias, precisamos chegar a um acordo quanto ao que é a infância como 
categoria. Infância como categoria pressupõe uma pluralidade de infâncias, 
que são agrupadas sob a categoria. Em outras palavras, a infância como 
categoria não se dissolve porque existe uma pluralidade de infâncias; ao 
contrário, confirma-se por meio destas. Qualquer categoria é caracterizada 
ou parcialmente determinada pela categoria oposta ou complementar. É que 
nos mostram as pesquisas sobre gênero (mulheres e homens), os estudos 
de classe (proletários e capitalistas), ou as investigações étnicas (indígenas 
e grupos de imigrantes). 

 

Na Idade Média, a civilização medieval não percebia a transição entre o 

universo da infância e a idade adulta. A criança era um adulto em escala menor, um 

adulto em miniatura (ARIÈS, 1986 apud HEYWOOD, 2012, p. 22). É importante 

recordar que, nesse período, as famílias eram alargadas, extensas, portanto, 

crianças e adultos participavam do tecido social, interagindo e aprendendo a respeito 

dessa ordem social e contexto. A esse respeito, o autor afirma que a maioria das 

pessoas de uma aldeia ou região eram pouco estimuladas a discutirem sobre a 

natureza da infância. É importante ressaltar que, na Idade Média, a ideia de infância 

ainda não existia; dessa forma, eram as condições sociais nas aldeias e pequenas 

cidades que determinavam as “ideias de crianças” e as reforçavam. 
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A história da infância medieval presente em documentos impressos e 

iconográficos estudados por Ariès (1986, p. 158) revelam traços de uma sociedade 

que percebia a criança como uma fonte de divertimento. Ao descrever o sentimento 

despertado na contemplação da infância pelo homem medieval, Heywood (2012, p. 

33) explica que as crianças eram vistas “[...] como uma fonte de prazer e 

relaxamentos, deleitando-se com sua doçura, simplicidade e gracejos”. Já para Ariès 

(1986, p. 10), “As pessoas se divertiam com a criança pequena como com um 

animalzinho, como um macaquinho impudico. Se ela morresse então, como muitas 

vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer 

muito caso”. É este estudioso quem principia a discussão da ideia de infância, ao 

deixar claro que houve um período de maior proximidade entre crianças e adultos, e 

que nem sempre havia uma consciência do que era particular à infância.  

A distância entre esses indivíduos aumentou quando ocorreram modificações 

estruturais na sociedade – com modificações na estrutura da família – e na 

economia. Nesse sentido, a escola passa a ser valorizada e torna-se elemento 

fundamental na vida social, tanto para as famílias como para o processo econômico. 

É nesse momento que a infância surge, talvez, inicialmente, considerada como uma 

fase de vida, mas, principalmente, como uma geração diferente das dos adultos e 

que precisa ser educada – por questões sociais, morais, econômicas e culturais. 

Portanto, a infância, que abrange todas as crianças, as práticas e os discursos 

específicos para essa categoria, caracteriza-se a partir de uma relação de alteridade 

com a idade adulta. 

Nossa perspectiva caminha em outra direção. Se a infância é singular, 

conforme essa estrutura tudo escapa. A infância das crianças indígenas brasileiras 

não é a mesma das crianças do complexo do Alemão no Rio de Janeiro, nem a 

mesma das crianças do nordeste brasileiro, mesmo que na sociedade globalizada 

pactue uma estrutura e um lugar social para a infância. É a heterogeneidade que 

precisamos configurar, ou a maneira pela qual a maioria das crianças brasileiras 

escapa dessa estrutura social, de que maneira “habita” nesta estrutura, ou seja 

como as crianças constroem e são construídas em suas infâncias.  

Consideramos criança e infância a partir daquilo que as diferencia. Isso quer 

dizer que, nos processos e práticas sociais que incidem e constituem as crianças, 

desde o início, há o recorte de gênero/sexualidade, etnia, raça e classe social 
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produzindo diferenças. Por outro lado, buscamos entender as experiências de 

infâncias que atravessam a sociedade em determinado período de determinado 

jeito, enquanto “devir”.  

Raça e infância, ambas possuem características semelhantes. Podem fazer 

advir outra coisa às noções generalizantes e binarizantes de branco/preto e adulto/ 

criança e, por isso, podem se configurar como potência micropolítica. No interior 

desse campo de pensamento, os negros podem ser pensados como categoria 

minoritária que não se refere à quantidade, mas à possibilidade de devir, ou seja, à 

possibilidade de fugir de ordens hegemônicas de estética, de saúde, de trabalho etc. 

De acordo com Deleuze e Guattari (1997, p. 87) “por maioria nós não 

entendemos uma quantidade relativamente maior, mas a determinação de um 

estado ou de um padrão em relação ao qual as quantidades maiores quanto as 

menores serão ditas minoritárias: homem-branco, adulto-macho. Maioria supõe um 

estado de dominação, não o inverso”. Por isso, não há um devir-homem, pois essa é 

a figura molar por excelência utilizada para avaliar e validar todos os demais. Assim 

como branco, heterossexual. Os devires são moleculares. Nesse sentido, Deleuze 

nos fala do devir-criança enquanto linha molecular e minoritária, não no sentido 

quantitativo, mas no sentido de força intensiva, de movimento e processualidade, 

que pode trazer alguma novidade. Esse devir que Deleuze caracterizou enquanto 

linha molecular pode vir a fazer fugir de ordens hegemônicas, sejam discursivas ou 

não, bem como de jeitos de ser e de viver, podendo ao mesmo tempo anunciar 

diferenças e outras coisas. 

O conceito de devir não é simples em Deleuze. Ele aparece em vários de 

seus textos. O interessante nessa ideia é que as crianças em seu devir nada tem a 

ver com temporalidade cumulativa e linear, ou seja, que desembocaria em um vira- 

ser adulto, mas sim em uma experiência que atravessa também os adultos, é uma 

“desidade”. Tem caráter diruptivo nas diferenças que anunciam, já que suas 

linguagens, seus sentidos e suas estéticas estão mais separados das teias de 

poder. Dessa forma, é a diferença que deve estar na base da compreensão de uma 

criança e de uma infância.  

Propomos analisar a passagem de a criança para uma criança negra. Essa 

passagem refere-se a uma visão que pensa a criança para uma visão que vê uma 

criança. A criança: única e universal para uma criança: impessoal, singular e 
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múltipla. Uma criança e negra é um esforço de tornar possível pensar raça, gênero, 

sexualidade e classe social, como categorias “minoritárias”. A utilização do aditivo foi 

construída a partir do trabalho de Hall (2003) que discute negro não como categoria 

essencializada, “da qual pensamos estar seguros, de que esta será mutuamente 

libertadora e progressista em todas as dimensões” (Hall, 2003, p. 347). Quer dizer 

que o fato de ser negro não é por si só razão suficiente para estar sob uma 

perspectiva digamos diruptiva, que a perspectiva negra carrega como possibilidade. 

A proposta do nosso debate, a partir da sociologia da infância no Brasil, não 

pode ignorar a especificidade do nosso contexto, regida de forma explícita pela 

questão racial. O componente “cor da pele” continua sendo usado para 

classificações raciais, não existindo raças biológicas, mas sim raças sociais que são 

“epifenômenos permanentes que organizam a experiência social humana e que não 

têm chances de desaparecer” (Guimarães, 2012, p. 52). Essa realidade demanda 

pesquisas que tenham referencial teórico-metodológico para pensar a criança negra 

enquanto “ator social” que se constitui e é constituída nas relações sociais de 

determinada forma, e essa processualidade de se constituir como criança e negra 

que temos que buscar configurar. 

O trabalho de Oliveira (2010) realizado em uma creche, na sala do berçário, 

descreveu a forma de tratamento das educadoras aos bebês negros. A dissertação 

apontava a diferença de tratamento entre os bebês: quando a criança era negra, 

ficava pouquíssimo tempo no colo das professoras, diferentemente da criança 

branca e, ao mesmo tempo, ocorria uma forma pejorativa de tratamento dada a 

essas crianças; cada criança negra era acompanhada de um apelido. No entanto, o 

trabalho buscou mostrar que há certa positividade em não receber esse tratamento 

diferenciado. Aquelas que não ganham o colo da professora, por exemplo, de 

alguma maneira, como aspecto positivo, estariam livres de um tipo de afeto inibidor, 

que, ao mesmo tempo em que acolhe, também sufoca as crianças que não 

pertencem a uma ordem hegemônica de estética e saúde “dominante”, que exclui os 

diferentes. 

Já a pesquisa de Souza (2002) aponta que as crianças negras revelavam, 

muitas vezes, o desejo de serem brancas, de terem cabelo liso, querendo se 

comparar com os personagens das histórias infantis, reforçando a imagem que a 

criança negra faz de si, evidenciando a negação de sua condição racial. O método 
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utilizado na coleta não era o da autoclassificação, mas sim da heteroclassificação, 

pois a pesquisadora definia a cor-raça das professoras e das crianças a partir da 

percepção. Diante da dificuldade em diferenciar negros e pardos, optou-se na 

pesquisa por designar todos dentro da categoria ‘negros’ para identificar os 

descendentes de africanos ou da miscigenação. Em contrapartida, o educador 

infantil, segundo Souza (2002), depara frequentemente com uma série de evidências 

das questões raciais e do preconceito, tendo ou não clareza delas, algumas vezes 

utilizando práticas do senso comum que podem, segundo a autora, até mesmo 

reforçar o racismo. 

A obra de Cavalleiro (2000), cujo objetivo era analisar a socialização das 

crianças negras no espaço da pré-escola e na família, no que se refere ao 

reconhecimento da questão racial na constituição da identidade dessas crianças, 

mostrou um contexto bastante delicado, no qual crianças negras estão 

internalizando determinados conteúdos que contribuem negativamente para a 

construção de sua identidade.  

A pesquisa é reveladora de um silêncio envolvendo a questão racial na escola 

e também na família, o que acaba não oferecendo um repertório para que essa 

criança enfrente os preconceitos presentes na sociedade e também no espaço 

escolar, pois a questão é ocultada nas duas instituições. Afonso (1995), em 

pesquisa sobre diferenças na socialização de meninos e meninas em creches 

comunitárias de Belo Horizonte e Contagem, constatou que, embora 

comportamentos discriminatórios em relação às crianças de dada cor tenham sido 

pouco observados, as educadoras relataram vários casos de discriminação entre as 

crianças e de suas dificuldades de intervir para pôr fim à discriminação. Segundo a 

pesquisadora, não se tratava de discriminação assumida, mas de um “mal-estar” 

relativo à cor, que passava despercebido, a menos que a educadora fosse 

pressionada a enfrentá-lo. Alguns exemplos são citados por Afonso (1995), em 

artigo sobre esse “mal-estar” relativo à cor: 

“[...] uma criança branca pergunta à educadora se ficará suja se 
pegar na mão de outra criança negra. A educadora que também era negra 
contou o caso sorrindo e disse à criança “que é claro que não, todo mundo 
é igual”. Um monitor relembra o dia em que um grupo de meninas brincava 
“de casinha” e, dentre elas, a menina negra, a qual ele denominou “a de 
pele mais escura”, fazia o papel de empregada doméstica. Ele resolveu 
intervir sugerindo que as meninas trocassem de papéis, mas elas 
abandonaram o jogo e quando ele se afastou, elas retomaram a brincadeira 
com a mesma divisão de papéis. A linguagem usada pelas educadoras ao 
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definir as crianças que passavam por episódios preconceituosos: “cabelo 
ruim” ou “mas essa era pretinha mesmo, pretinha que chegava a ser azul de 
tão preta”. (AFONSO, 1995, p. 17). 

 

Podemos concluir que as crianças aos 4 anos de idade já passaram por 

processos de subjetivação que as levaram a concepções já tão arraigadas no nosso 

imaginário e na realidade social sobre o branco e o negro e, consequentemente, 

sobre as positividades e negatividades atribuídas a um ou outro grupo racial – 

entendendo o processo de subjetivação como uma espécie de “dobra do fora”, dobra 

da força –, de maneira tal que não sabemos mais o que é fora e o que é o dentro, 

que é a característica de uma dobra. Esse processo de sujeição/assujeitamento e 

construção de subjetividade faz com que as crianças negras e brancas “dobrem” o 

fora e, e em qualquer dimensão, o negro ainda tem sido representado de maneira 

inferior, menor e subalternizado. 

Dessa maneira, as crianças negras também dobram esse fora e acabam 

vendo a si mesmas como ruins, feias e com todos os atributos com os quais a 

sociedade ocidental designa o diferente, o outro. Como escapar dessa maquinaria 

de socialização das crianças na qual o lugar do diferente é posto e visto com desvio, 

anormal, antiestético etc.? Quais as resistências, processos de socialização e de 

subjetivação das crianças negras empreendidas por suas famílias que se 

contrapõem ao racismo existente na sociedade brasileira? 

Assim, a socialização que se inicia na família e se amplia com o convívio 

escolar, ao invés de ser uma experiência positiva no desenvolvimento da criança 

negra, acaba sendo um fator negativo na constituição de sua autoimagem. E o 

silêncio que envolve a questão racial nas diversas instituições sociais favorece que 

se entenda a diferença como desigualdade, como desvio, como anormalidade. Esse 

fato indica que a escola atua de maneira a realizar uma inclusão diferenciada das 

crianças. Ou seja, inclui a todas e as diferencia. Isto significa dizer que o racismo é 

uma forma de governo, no sentido foucaultiano do termo. 

 Os indicadores estatísticos brasileiros mostram que quase a totalidade das 

crianças está na escola, no entanto, os trabalhos e as pesquisas sobre o cotidiano 

escolar mostram que essa inclusão é diferenciada. Isso leva a supor que as crianças 

nessa faixa etária já conseguem apresentar uma percepção das diferenças raciais, 

podendo, a partir dessa idade, começar a cristalizar determinadas atitudes com 

sentido preconceituoso em relação aos que diferem de suas características físicas, 
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evidenciando a necessidade de se iniciar uma intervenção pedagógica que vise à 

destituição desse tipo de atitude em relação aos colegas.  

Se tomarmos, por exemplo, a função social da criança africana, ali a noção de 

indivíduo não tem valor por si só. O indivíduo não tem existência própria, ele existe 

em função da sociedade, a criança interessa enquanto ela pode interessar a 

sociedade, a morte é morte social e não individual. “Ser criança, jovem, adulto ou 

velho, é mais ocupar uma posição no espaço social e institucional que manifestar 

um estado dado de maturação” (EZÉMBÉ, 2009, p. 112). Na África “um velho que 

morre é uma biblioteca que queima”. Esses velhos adultos tradicionalmente detêm 

poder imutável. “A maldição de um velho sobre um jovem significa a morte social 

deste último” (EZÉMBÉ, 2009, p. 113). Portanto, no processo de socialização, o 

papel dos adultos é totalmente diferente nessas sociedades. 

Há um debate posto pelos psiquiatras e psicólogos africanos sobre se há o 

Édipo nestas sociedades: “as entrevistas com diferentes psiquiatras e psicólogos 

africanos mostram que eles se referem muito pouco à noção de complexo de Édipo, 

que eles consideram um “assunto de branco”, apesar de que outros consideram que 

isso está se modificando como efeito da urbanização, da aculturação, e os quadros 

tradicionais de proteção da família, estão modificando” (EZÉMBÉ, 2009, p. 137). 

O que significa isso? Significa que não há possibilidade de se fazer sociologia 

da infância da mesma maneira, com os mesmos aportes teóricos e metodológicos 

em sociedades tão distintas. Se a criança africana é um coletivo, como pensar a 

autoria social? Qual a concepção de sujeito na base dessa sociedade? Há muitas 

questões que vêm sendo aprofundadas a partir dessa inflexão do conceito de 

socialização: a própria concepção de sujeito e a questão dos processos de 

subjetivação dos atores sociais. Apesar de podermos considerar que há certo 

retorno da temática do sujeito, já que o estruturalismo o secundarizou, é preciso 

ainda precisar: quem é este sujeito? Qual sua autonomia? Ao descrever os 

processos de assujeitamento e os processos de subjetivação, qual é à força do 

sujeito? E o sujeito criança? Qual é o lugar do desejo na sociologia da infância? O 

sujeito da sociologia da infância francesa pode ser o mesmo de uma sociologia da 

infância no Brasil? 

A noção de sujeito na sociologia da infância ainda é incerta. Por um lado, há 

os autores chamados construtivistas, como Giddens e/ou Bourdieu, cuja noção de 
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sujeito segue o percurso marxista, fundado na máxima de que os homens fazem a 

história a partir de determinadas condições. Mas esse ainda é um campo aberto, 

pois a noção de sujeito é também disputada, bem como os processos de 

subjetivação. O que é a subjetividade infantil, já que: “é desde a infância que se 

instaura a máquina de subjetividade capitalista, desde a entrada da criança no 

mundo das línguas dominantes, com todos os modelos tanto imaginários quanto 

técnicos que ela terá que se inserir”? (GUATTARI, ROLNIK, 2007, p.58). A partir da 

sociologia da infância a criança não é entendida como criança essencial, universal e 

fora da história. A sociologia da infância vem problematizando a abordagem 

psicológica e biológica de compreensão da criança, pois recusa uma concepção 

uniforme da infância. Mesmo considerando os fatores de homogeneidade entre as 

crianças como grupo com características etárias semelhantes, são os fatores de 

heterogeneidade que devem ser considerados (classe social, gênero, etnia, raça, 

religião etc.), pois os diferentes espaços estruturais diferenciam as crianças. 

É importante enfatizar que não basta trocar o axioma: “a criança não é 

essencial ou natural” para o axioma “a criança é social e histórica”. Ou seja, não 

basta trocar a biologia pela cultura. A definição sobre a criança e a infância em 

muitos artigos pesquisados é obscura. Na medida em que aparece como simples 

inversão de axioma, como é esse processo social e histórico de construção de 

crianças e de infâncias? A questão da idade até então pensada como algo natural, 

biológica, sofre também uma inflexão. Do ponto de vista histórico e social passa a 

ser denominada com o conceito de geração (MANNHEIN, 1928). No entanto, essa 

inversão não produz diferenças em geral, pois geração e idade passam a ser quase 

que tomadas como sinônimas. 

O mesmo acontece com os trabalhos de gênero cuja diferença em relação ao 

sexo não é levada em conta. Fala-se de gênero, mas são trabalhos sobre mulheres. 

Tanto a noção de idade como a de geração têm servido às hierarquizações, 

classificações, distinções e relações de poder que, de certa maneira, a ideia de 

experiência impediria. O conceito de geração possibilita entender o caráter relacional 

do conceito infância, pois pretende pensar a relação entre a infância e a idade 

adulta. A sociologia da infância opera também no esforço teórico de entender a 

mudança no ofício (“métier”) do aluno para o métier da criança, já que há uma 

tentativa de desescolarizar a criança. No entanto, pensar sob a perspectiva de 
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métier comporta prescrições normativas e comportamentais, a partir de certo 

conhecimento científico das necessidades e disposições da criança. 

A prescrição de que brincar faz parte do “ofício” da infância implica em que, 

em determinados trabalhos, as crianças que não brincam sejam entendidas como 

sem-infância, ao contrário do que preconiza a sociologia da infância. A infância se 

produz todo o tempo, também durante a guerra, quando as crianças são capazes 

de, por exemplo, ao colocar um pedaço de pano na boca de um canhão, “fazer fugir” 

a guerra, transformando canhão em balança e, de certa forma, exercitar a infância. E 

há aquelas crianças, em geral meninos, que são soldados na guerra. O que é essa 

infância? A sociologia da infância preconiza também, como o feminismo, um 

movimento político, já que entende as crianças como porta vozes competentes de 

suas próprias histórias e vidas e das relações sociais (MAYALLl, 2007). É importante 

descrever esse “corredor” que a criança percorre ao sair de sua casa e entrar na 

escola. Por exemplo, nessa passagem entre o ofício da infância para o ofício de 

aluno, que tipos de socialização, individuação, processos de subjetivação estão 

postos, na perspectiva da criança? O que as crianças negras têm a dizer como porta 

vozes de suas próprias histórias? Na realidade, há muitas dificuldades para aqueles 

que pretendem realizar estudos sobre a criança e a infância, que se complexificam 

na medida em que temos que produzir formas de entender e de escutar o que as 

crianças dizem.  

Por vezes o cardápio de sentidos de que dispomos é insuficiente para 

compreender essas falas. A criança é portadora da diferença, da diversidade e da 

alteridade. Nesse sentido, todos falam de diversidade e de diferença. Propõe-se o 

multiculturalismo como pedagogia possível para compor o diverso. No entanto, a 

proposta multicultural é de certa forma um tipo de relação. Na medida do possível 

consensual que se estabelece entre aqueles que já estão com aqueles que já foram 

capazes de produzir alguns sentidos e compor cultura, como podemos fazer com 

aqueles que ainda não estão com aqueles que não entendemos? Concordo com 

Rutheford que as diferenças de culturas não pode ser uma “coisa” para se encaixar 

numa moldura universalista. O primeiro elemento de reflexão é que uma vez que o 

que está sendo questionado é a possibilidade ou suposição de que todas as formas 

de diversidade cultural sejam passíveis de compreensão com base num conceito 

particular universal, seja o de “humanidade”, “classe” ou “raça”. Por quê? Porque 
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qualquer tentativa de compreensão a partir de um conceito particular universal “pode 

ser a um só tempo muito perigosa e muito limitadora na percepção dos modos pelos 

quais as práticas culturais constroem seus próprios sistemas de significação e 

organização social” (RUTHERFORD, 1996, p. 36). E isso vale também para 

entendermos o que vem sendo chamado de “cultura da infância”.  

A contemporaneidade tem se caracterizado como momento no qual as 

diferenças estão sendo exaltadas e até cultuadas, como a cultura negra: suas 

músicas, suas danças, seu jeito de ser, o estilo do cabelo etc. No entanto, essa 

exaltação da cultura negra vem acompanhada também de uma nova forma de 

racismo, pois se organiza a partir de uma inclusão diferenciada. A cultura é usada 

para cumprir o papel que a biologia desempenhava. E isso se deve ao fato da 

natureza do período de globalização cultural atualmente em processo. Segundo Hall, 

o pós-moderno registra certas mudanças estilísticas no que ele chama de dominante 

cultural que também representou uma mudança no terreno da cultura, pois há uma 

“ambivalente fascinação do pós-modernismo pelas diferenças sexuais, culturais e, 

sobretudo, raciais” (HALL, 2003, p. 337). O momento atual faz emergir a discussão 

sobre a questão da identidade e da pluralidade. 

Quais são, a nosso ver, as dificuldades para se estudar a criança e a 

infância? A criança não é só o presente que ela inscreve em si, um presente no qual 

os adultos jamais poderiam ter tido. Ela traz, também, um passado (a história que 

carrega ao nascer), e anuncia – são portadoras de um futuro, do devir, mas também 

são a fissura, o corte e a descontinuidade. A infância é um encontro entre os 

tempos, as gerações e as descontinuidades. Ela é o encontro de um tempo 

cronológico e do tempo intempestivo. 

 Pensar a criança e sua infância é pensar a contemporaneidade que, segundo 

Agamben (2009) é a luz e a sombra de determinada época. Ou seja, o que a criança 

fala, diz e age, a maneira pela qual ela subjetiva o mundo, nos diz de um presente 

que conhecemos e podemos decifrar, mas também nos é obscuro, por isso 

contemporâneo. Agamben no texto “O que é o contemporâneo?” diz, à p. 28: “o 

contemporâneo é aquele que fixa o olhar sobre o seu tempo para perceber não as 

luzes, mas a obscuridade. Todos os tempos são obscuros para aqueles que 

enfrentaram a contemporaneidade. O contemporâneo é então aquele que sabe ver 

esta obscuridade, na medida em que mergulha sua pena de escritor nas névoas”. 
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Fazer sociologia da infância, de certa maneira, é ser contemporâneo. 

Segundo Agamben é, ao mesmo tempo, “não se deixar cegar pelas luzes do século 

e conseguir perceber nelas sua parte sombria, sua sombra íntima”. E também “é 

uma ação de coragem: pois isto significa ser capazes não somente de fixar o olhar 

sobre a obscuridade de uma época, mas também de perceber nessa obscuridade 

uma luz, que dirigida em nossa direção, afasta-se infinitamente” [tradução]. Quais 

são os pontos a nosso ver importantes para pensar uma sociologia da infância no 

Brasil? As crianças ocupam um lugar aparentemente periférico na história em geral, 

e isso se reflete na dificuldade em encontrar material produzido a partir delas 

mesmas. Ao mesmo tempo em que não são elas que escrevem sua própria história 

e nem são elas que registram suas imagens, as crianças têm sua história contada e 

retratada por outros. 

Ao estudarmos a história das crianças, percebemos o lugar protagonista que 

ocupam, especialmente na função de mediação: entre, por exemplo, o estado e a 

construção civilizatória no interior da ideia do “povo” e as famílias, durante o século 

XIX, por exemplo, entre a língua de origem escrava e o português, entre a moral e 

as regras hegemônicas de higiene, saúde e aquelas que vivem ou viveram em seu 

cotidiano etc. Se pudéssemos pensar em uma história da criança negra, por 

exemplo, perceberíamos que durante a escravidão no Brasil elas tinham importância 

mediadora, por um lado as crianças tornavam-se bilíngues, pois eram detentoras da 

língua imposta pelo mundo hegemônico dos senhores e acessavam o linguajar 

falado nos locais de circulação, becos, mercados, bicas etc. 

Por outro lado, a função de “moleque de recado” atribuída aos meninos ainda 

hoje, evocada como desqualificadora de status, encobre múltiplas atividades 

desenvolvidas pelos meninos negros no meio urbano, inclusive levar e trazer 

recados efetivamente, mais orais do que escritos, já que uma parcela ínfima da 

população detinha habilidades da escrita. O que queremos dizer é sobre a 

necessidade de pensar o que tem sido o processo de socialização das crianças. 

Sobretudo, pensar outros e novas formas de socialização para a produção de novas 

crianças e outras infâncias, no sentido de pensar outra forma de educação com 

crianças pequenas que podem ser informadas a partir de uma sociologia da infância 

que aborde aspectos de nossa realidade social, cultural, econômica e, sobretudo, 

racial. 
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Como criar e produzir um espaço fora das amarras de sentido, da ideia de 

infância/ povo, uma espécie de espaço fora-da-infância, uma banda larga, uma 

margem maior, que nunca se sabe exatamente onde se vai chegar, em que as 

crianças possam ficar sós, pensar, grunhir, falar etc.? Se se quer produzir diferença 

é porque ela está ali e precisa fazer valer sua potência política, precisa ser tirada do 

lugar do estranho, do horrível e da aberração. Mas isso num movimento não de 

conversão em lucro para o capital, que tem sido hábil em lhes retirar o que tem de 

único e talvez último, que são sua potência e sua vida. A diferença precisa ser 

retirada da cena onde foi satanizada para ser recolocada na multidão, onde a 

paisagem é indefinida, onde não se sabe exatamente quem é quem e o que é o que, 

mesmo porque ela é nômade, quem estava ali não está mais, quem chegou já saiu. 

A educação de crianças pequenas as coloca no espaço público, que deveria 

ser um espaço não fraternal, não doméstico e nem familiar. Queremos dizer com 

isso que o espaço público é aquele que permite múltiplas experimentações. É o 

espaço, por excelência, da criação, em que se exercitam formas diferentes de 

sociabilidade, subjetividade e ação, o que não é possível em espaços familiares, que 

priorizam a segurança material e imaterial. O espaço público expõe e possibilita à 

criança outros agenciamentos, afetos e amizades. É preciso saber aproveitar as 

possibilidades de acontecimentos que se inauguram na cena pública e escolar. A 

professora não é a mãe, nem tia; a colega não é a irmã; e brincar de casinha não é 

imitar papai-e-mamãe, bem como as histórias infantis não precisam remeter a um 

final feliz e nem à ideia de mulher, de casal e de povo. Nessa educação a professora 

está fortemente empenhada em entender o que as crianças falam, o que querem 

conhecer, o que há de interessante a fazer e a deixar de fazer, a estudar, deixar 

para lá; pensar o que há de interessante para visitar, que novas formas de brincar 

podem ser brincadas, que músicas e que danças podem ser inventadas. Talvez 

valha a pena aproveitar a ideia das cem linguagens preconizada pela escola italiana 

no interior de uma educação com a criança, no espaço público, em que as 

afetividades criem novas redes de solidariedade e pensamento para que se 

possibilite um devir-criança. 

 A diversidade precisa ser produzida, mas, de acordo com Pelbart (1993, p. 

23) “não basta reconhecer o direito às diferenças identitárias, com essa tolerância 

neoliberal tão em voga, mas caberia intensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las, 
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produzi-las (...) recusar a homogeneização sutil, mas despótica em que incorremos 

às vezes, sem querer, nos dispositivos que montamos quando os subordinamos a 

um modelo único, ou a uma dimensão predominante”. 

 

1.2. A Identidade Negra da criança 

 

A identidade racial está entre os temas mais discutidos pelo movimento negro 

brasileiro. A complexidade do ser negro em uma sociedade em que essa condição 

aparece associada a pobreza, inferioridade, incompetência, feiura, atraso cultural 

tornam a construção da identidade racial dos negros e negras um grande desafio, 

que Sousa (1983) definiu como o processo de tornar-se negro. No caso específico 

da atuação do movimento negro, o significado da identidade racial é muito 

importante, pois a consciência que um negro tem de seu pertencimento racial é 

elemento fundamental para seu engajamento na luta política. As experiências de 

vida dos negros com o patrimônio cultural de seu grupo e com o do “outro”, do grupo 

branco, o grau de miscigenação e a presença de traços negroides em seu fenótipo, 

as experiências de discriminação racial que vivenciou, a consciência de seus direitos 

enquanto povo fundante do Brasil, estão entre os elementos centrais que definirão a 

maneira como vai reconhecer ou não. Também o influenciarão a manifestar seu 

pertencimento racial – muitas vezes afastando-se ostensivamente do movimento 

negro, dado o grau de tensão que esse processo provoca, e noutras, levando-o a 

envolver-se na luta política pela igualdade racial. 

 Mas identidade refere-se também à cidadania, ao direito ao bem-estar e à 

saúde plena. Neste momento, identidade será abordada tendo como ponto de 

partida os desdobramentos da perspectiva do direito: o direito da criança, como nos 

ensina Silva Jr. (2011), estabelecido em diferentes normativas nacionais – tais como 

a Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos da Criança:, a Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural”, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, a LDB alterada pela lei 10639/03 –, que tratam a identidade como 

elemento de constituição da criança, fundamental para seu desenvolvimento pleno, 

essencial para assegurar seu bem estar, e, em última instância, sua saúde integral. 

Em seu texto “Violência, saúde e racismo”, Silva Jr. (2011) destaca que o 

substantivo saúde é juridicamente conceituado não apenas como inexistência de 
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patologias, mas, sobretudo como estado de bem-estar físico, mental e social. Ele 

chama atenção para o esforço feito pelo movimento negro brasileiro, nas últimas 

décadas, na área de saúde, no sentido de participar da formulação das políticas de 

saúde e acentuar o pertencimento racial como fator condicionante da saúde. O autor 

aponta ainda, para o anexo do Plano Nacional de Educação, onde está acentuado 

que: a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e estabelece as 

bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da socialização. 

As primeiras experiências da vida são as que marcam mais profundamente a 

pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de 

autoconfiança, cooperação, solidariedade, responsabilidade. Esse processo de 

formação da identidade, tão fundamental na experiência humana, quase não é 

abordado pelos estudiosos das relações raciais, na primeira infância – época do 

nascedouro do pensamento e da identidade raciais. 

 Um primeiro elemento importante a considerar, quando pensamos no 

desenvolvimento da identidade da criança pequena, diz respeito aos efeitos da 

desigualdade racial na educação infantil. Enquanto a educação de crianças pobres, 

dentre as quais predomina a presença de negras (ABRAMOVICH, 2009; PAIXÃO, 

2010; ROSEMBERG, 2010), deveria receber mais recursos, na realidade, 

constatamos que, ao longo do tempo, receberam financiamento e recursos 

insuficientes, tornando o sistema de educação uma expressão de desigualdade. 

Como decorrência, a qualidade da educação vem sendo prejudicada, pois os 

equipamentos frequentados por essas crianças muitas vezes estão sucateados, os 

materiais são insuficientes e inadequados e os currículos podem ser simplificados e 

reduzidos. A desigualdade pode ser percebida na preparação, qualidade e número 

de professores.  

O tratamento diferenciado é ainda manifestado pelas atitudes, percepções e 

expectativas dos professores, que carregam os mesmos preconceitos da sociedade 

mais ampla. Segundo Paixão (2010), 84,5 % das crianças negras de até 3 anos não 

frequentavam creches, enquanto 79,3 % das crianças brancas, frequentavam 

creche. Quanto à presença de crianças de 6 anos em instituição educacional, em 

2008, 7,5 % de crianças negras estavam fora de qualquer tipo de instituição 

educacional, enquanto para as crianças brancas o percentual era de 4,8 %. No que 
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tange ao sistema de ensino seriado, em 2008, 41,6 % de crianças negras de 6 anos 

estavam presentes enquanto para as crianças brancas, o percentual era de 49 %. 

Um dos efeitos da baixa condição econômica é a discriminação multifacetada 

que combina concentração do segmento negro nos bairros pobres e periféricos, em 

que se podem observar a ocorrência de diferentes formas de discriminação 

econômica, social bem como a violência simbólica. Essa situação produz as 

condições únicas enfrentadas por crianças negras e modifica a natureza dos 

processos de desenvolvimento, interferindo na formação de sua identidade.  

Fazendo uma revisão bibliográfica de estudos sobre identidade racial na 

educação infantil (CARTER & GOODWIN, 1994; CAVALLEIRO, 2003; DIAS, 1997 e 

2007; FAZZI, 2004; GODOY, 1996; TRINIDAD, 2011), constata-se que algumas 

afirmações se repetem: muito cedo elementos da identidade racial emergem na vida 

das crianças; diferentes autores, destacam que, entre 3 e 5 anos a, criança já 

percebe a diferença racial e, ao percebê-la, interpreta e hierarquiza; crianças 

pequenas são particularmente atentas ao que é socialmente valorizado ou 

desvalorizado, percebendo rapidamente o fenótipo que mais agrada e aquele que 

não é bem aceito; crianças pequenas brancas se mostram confortáveis em sua 

condição de brancas e raramente explicitam o desejo de ter outra cor de pele ou 

outro tipo de cabelo. 

 Com frequência explicitam que branco é bonito e preto é feio (apontando 

bonecas, personagens de livros, colegas, professoras); crianças pequenas negras 

se mostram desconfortáveis em sua condição de negras, porém raramente reagem 

à colocação de que preto é feio. Quando reagem e pedem ajuda ao professor, este 

não sabe o que fazer e silencia. Crianças negras revelam o desejo de mudar o tipo 

de cabelo e a cor da pele; a criança negra parece mais agudamente atenta à 

diferença racial do que a branca.  

Uma questão importante que se coloca é como, em idade tão tenra, as 

crianças podem estar tão ligadas às dimensões de fenótipos bem como aos valores 

que informam essas dimensões. Fazzi (2004) nos mostrou, a partir de estudos norte-

americanos, que, no processo de aquisição do conceito de cor-raça, estudos com 

crianças norte-americanas de 3 a 5 anos revelaram que a consciência cognitiva de 

raça surge nessa etapa da vida. A preferência pela cor branca na idade de 4 anos, é 

transformada, aos 5 anos, em nítida compreensão de que essas características 
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biológicas são conectadas a categorias sociais. Estudos realizados por Dias (1997), 

Godoy (1996), Cavalleiro (1998), Oliveira (2004), Trinidad (2011) igualmente 

apontaram nessa mesma direção. Godoy (1996) desenvolveu um estudo envolvendo 

crianças e famílias brancas e negras, buscando identificar como a criança, com 

idade entre 5 e 6 anos, de nível socioeconômico baixo, representa a questão das 

etnias em seu grupo. Ela destaca, dentre os resultados, que a criança revela 

tendência a elaborar seu autoconceito e sua identidade por meio de evidências 

externas, além de acreditar que a verdade acerca de si mesma costuma ser 

expressa por adultos significativos em sua vida. Essa conclusão vem ao encontro da 

perspectiva que coloca que, quando adquire as noções de outro, e de outro 

diferente, também em termos raciais, a criança já se apropriou dos elementos para a 

interpretação dessa diferença. 

 As noções de diferença e de hierarquia raciais em nossa sociedade são 

adquiridas na família, no espaço da rua, nas organizações religiosas e, 

posteriormente, nas creches e nas escolas. Crianças brancas e negras aprendem 

que ser branco é uma vantagem e ser preto, uma desvantagem. Dias (1997) realizou 

estudo em três escolas com realidades distintas, buscando conhecer como se 

expressam as relações entre negros e brancos na educação infantil. Ela destacou 

que, ao trabalhar com o livro Menina bonita do laço de fita, apesar do nome do livro, 

algumas crianças identificaram a personagem principal como feia. Questionadas 

sobre o porquê afirmavam: “Porque ela é preta, negra”. Entre os diálogos 

estabelecidos com as crianças, apareceu a identificação do branco como bonito e do 

negro como feio. Assim observou-se que, nos diálogos travados, as crianças negras 

ficaram constrangidas e incomodadas, mas não fizeram contraposição à fala das 

crianças brancas. Banks (1993) problematizou o paradigma de auto rejeição que 

apareceu nos estudos que apontavam a sistemática preferência das crianças negras 

por bonecos brancos. Ele salientou que estudos mais recentes têm mostrado que 

essa escolha não necessariamente é indicação de auto rejeição, mas pode ser um 

jeito de as crianças negras mostrarem estar cientes sobre a resposta “correta” e 

esperada pela sociedade. 

Talvez possamos concluir que a consciência sobre a condição de brancas 

como bonitas e negras como feias, que aparece em todos os espaços sociais, 

inclusive nas escolas e nas famílias, orientam o posicionamento das crianças 
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brancas e negras. Embora, para ambos os segmentos, o entendimento possa ser 

similar – branco é bom-bonito e preto é ruim-feio –, com certeza o sentimento que 

emerge diante dessa realidade seja diferenciado, pois as brancas sabendo-se 

brancas e, portanto bonitas, tornam-se mais assertivas enquanto brancas, e podem 

começar a desenvolver um sentimento de superioridade. Dias (1996) destacou a fala 

de uma criança de 5 anos, dizendo que a cor branca era melhor “porque o branco é 

mais bonito e faz a gente melhor”. De outro lado, as negras, sabendo-se pretas-

negras, e portanto consideradas “feias”, mostraram-se desconfortáveis e 

constrangidas. 

É fundamental reafirmar o fato de que alguns desses estudos mostraram que 

componentes avaliativos estão envolvidos já no processo de aquisição do conceito 

de cor-raça. Nesse sentido, a consciência racial não chega antes da avaliação racial. 

Uma das explicações pode ser o fato de a atenção das crianças voltar-se mais para 

pistas verbais ou discursivas do que para visuais: “ouvimos sobre o mundo antes de 

vê-lo. (...) Nós imaginamos a maioria das coisas antes que nós as experimentemos” 

(SCHUR apud FAZZI, 2004). Ou seja, crianças muito novas estão ouvindo e 

incorporando conceitos sobre raça, a partir das conversas dos adultos que as 

cercam. Trinidad (2011) buscou compreender os critérios e as formas de explicitação 

da identificação étnico racial em crianças em idade pré-escolar, apontando que elas 

manifestam o preconceito no plano verbal e, à medida que vão adquirindo mais 

idade, tendem a transformá-lo em atitudes. Dessa forma, a maneira como a família e 

a escola enfrentam esse desafio e lidam com a dimensão racial afigura-se como 

elemento importante na formação da identidade das crianças pequenas. 

No entanto, entendendo identidade como processo contínuo e mutável, esse 

aprendizado pode ser modificado, tanto para as crianças brancas quanto para as 

negras, levando-as a outros estágios de interação humana, que possibilitem, no 

futuro, mais dignidade e respeito nas relações raciais. Segundo Janet Helms (1990), 

identidade racial é: um sentimento de identidade coletiva ou grupal, baseado em 

uma percepção de estar compartilhando uma herança racial comum com um grupo 

racial particular [...]. É um sistema de crenças que se desenvolve em reação a 

diferenciais percebidos no pertencimento a grupos raciais. Em sociedades como a 

nossa, em que o pertencimento a um grupo racial é enfatizado, o desenvolvimento 

da identidade racial ocorrerá de determinada forma negativa para algumas pessoa. 
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Dada a situação desigual entre brancos e negros, não é surpresa que esse processo 

de desenvolvimento se desdobre de diferentes maneiras.  

Brancos e negros vivenciaram trajetórias muito diferenciadas, herdaram 

benefícios e prejuízos (concretos e simbólicos) de um mesmo processo histórico. E 

essa herança se reflete objetivamente nas diferentes condições de vida de negros e 

brancos, e também subjetivamente, na maneira como se veem ou são vistos, na 

maneira como se sentem com relação a si próprios e aos outros. Nesse processo, as 

diferenças reais ganham outra dimensão, porque é a tomada de consciência das 

diferenças, e não as diferenças, o que leva à construção da identidade étnica 

(TEIXEIRA, 1992).  

Portanto, Identidade exprime, acima de tudo, o sentido de pertinência dos 

membros do grupo étnico ao seu grupo específico e reflete a forma pela qual um 

grupo social, com mais poder, define aqueles grupos com menos poder, colocando-

os à parte e limitando sua participação (BENTO, 2012). Como nos evidencia Silveira 

(2002), a educação orientada para a diversidade deve contemplar:  

1. A ênfase na autorreflexão sobre a atuação na escola, sobre o quanto 

aprendem com as crianças, ou seja, a pressuposição de que as professoras de 

instituições de educação infantil podem e devem sentir-se educadoras no sentido 

amplo da palavra;  

2. A atenção para o fato de que educadores e gestores sempre podem estar 

posicionados em relação aos grupos discriminados em razão de seus preconceitos 

e/ou de seus próprios pertencimentos, inclusive eventuais privilégios simbólicos e 

materiais decorrentes da condição de ser identificado como branco;  

3. O reconhecimento da alienação provocada pela força do mito, ou seja, a 

possibilidade de que o mito da democracia racial brasileira ainda esteja presente na 

ideia de diversidade da política curricular para o ensino fundamental;  

4. O reconhecimento da discriminação institucional como elemento 

fundamental. Instituições foram feitas para se conservar – resistem a mudanças. 

Processos de sensibilização e formação sem mudanças nas estruturas avançam 

mais lentamente – a criação de regras institucionais para o cotidiano das instituições 

pode ajudar muito;  
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5. As possibilidades mobilizadoras de crítica e ação social, por meio de 

conceitos que ainda guardam esse potencial, tais como igualdade, liberdade, cultura 

e outros. 

Ao incluir nos pressupostos de formação do professor a exigência de que 

esse profissional reflita sobre as diferenças culturais (compreendemos que essas 

diferenças incluem o pertencimento dos alunos a grupos étnicos ou raciais), temos 

justificada a necessidade imperativa dos cursos de formação contemplarem a 

temática da diversidade e da igualdade étnico-racial. Tal perspectiva parece tornar 

cada vez mais concreta a compreensão de que os saberes docentes devem incluir 

percepções sobre as diferenças culturais e raciais de seus alunos e os modos pelos 

quais se possa trabalhar pedagogicamente com tais diferenças. 

 Essa perspectiva deveria fazer-se presente tanto na formação inicial quanto 

na continuada. Sempre que a formação específica ocorra, devem ser contemplados 

de algum modo saberes que permitam aos professores compreender questões 

relativas à diversidade e igualdade étnico-racial.    

  

1.3.  A Educação Infantil e as questões raciais 

 

No Brasil, a educação infantil – creche para crianças entre 0 a 3 anos e 

educação pré-escolar para crianças entre 4 e 5 anos – passa a ser responsabilidade 

do Estado no final da década de 1980, com a Constituição Federal, e é considerada 

como a primeira etapa da educação básica a partir de 1996, respeitando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 2013, p.26).  

Com essas conquistas, há a compreensão de que o atendimento à criança 

pequena é um direito: todas as crianças têm direito à educação, independentemente 

de seu grupo étnico-racial ou classe social. O trabalho realizado por creches e pré-

escolas deve ser educativo e visa garantir também assistência, alimentação, saúde 

e segurança às crianças. A educação infantil deve preparar as crianças para que 

tenham bom desempenho na segunda etapa da educação básica, o ensino 

fundamental, e também lhes propiciar melhor desenvolvimento humano e social 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2013).  

A educação infantil é o primeiro recinto institucionalizado a que a criança tem 

acesso – isso significa que ela passa a conviver em novos coletivos e, por isso, 
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precisa ter oportunidade para aprender e apreender as regras para essa convivência 

pautada no respeito por si e pelo outro. Quando a criança adentra o espaço de 

educação infantil, traz consigo experiências ricas aprendidas com seus familiares e a 

comunidade em que vive. 

Entretanto, é nesse espaço que passa a conviver com outras crianças e 

adultos até então desconhecidos. Por meio das interações construídas em seu 

cotidiano, são aprendidas novas situações que, necessariamente, passam a fazer 

parte de sua vida. Esse aprendizado deve ser por via de uma educação de 

qualidade que contemple várias dimensões da vida: a educativa, a social e a 

cultural. Cabe, ainda, a esse espaço de educação cuidar do bem estar da criança, 

desde sua higiene até de seu emocional. Cuidar e educar nessa etapa da vida são 

dimensões inseparáveis e fundamentais para o pleno desenvolvimento e realização 

do ser humano.  

A educação infantil, ao ser respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, possibilita que as unidades educacionais tenham maior autonomia na 

organização de seus currículos e na pluralidade de métodos pedagógicos por elas 

utilizados, desde que assegurem aprendizagem às crianças. A discussão sobre 

currículo para a educação infantil a partir da década de 1990 tem sido foco de 

estudo de pesquisadores e professores vinculados à área. Entretanto, não há 

consenso em relação à concepção de currículo – adequado e necessário – às 

demandas das crianças em espaços infantis (SIQUEIRA. 2011, p.2). 

Em 2010, com a fixação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, após intenso debate e participação de diferentes atores sociais 

que ao longo dos anos vêm discutindo políticas de atendimento à primeira infância, 

chegou-se à seguinte definição de currículo: “conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico” (BRASIL, 2010, 

p. 6). Tais práticas são efetivadas por meio das relações sociais que as crianças 

desde bem pequenas estabelecem com os professores e com as outras crianças. 

Essas práticas afetam diretamente a construção das identidades de todas as 

crianças que frequentam espaços de educação infantil. Com tal definição, há uma 

modificação significativa sobre a compreensão e a concepção até então destinada 

ao currículo para a educação infantil.  
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Anteriormente, currículo se restringia a “conteúdos” pré-selecionados, ou seja, 

seu entendimento era de que deveria ter como referência o currículo proposto para o 

ensino fundamental, por meio de disciplinas relacionadas a tais conteúdo. Com a 

definição mencionada, que foi se constituindo ao longo do tempo, o currículo deve 

buscar a sistematização das diferentes aprendizagens vivenciadas pelas crianças 

interna e externamente ao espaço da escola. Essa concepção foca o currículo na 

criança e em suas interações, necessitando contemplar a vida delas e seus 

encontros com outras crianças e com os adultos que fazem parte de sua vida. 

Sintetizando: o currículo acontece por meio das interações que ocorrem entre todos 

os sujeitos envolvidos com o espaço de educação infantil (SIQUEIRA, 2011).  

Sob esse aspecto, Fulgraff (2001) fala que as aprendizagens e as 

experiências pedagógicas que vão resultar no currículo necessitam ser envolventes 

e repletas de sentido. Para aprender, as crianças devem ter seus desejos, suas 

vidas, suas histórias e suas culturas consideradas. Para que isso ocorra, o currículo, 

necessariamente, precisa estar articulado às práticas culturais dos grupos sociais 

dos quais são membros as diferentes crianças que frequentam o espaço de 

educação infantil. A criança, sob esse ponto de vista, é o centro do planejamento 

curricular. Não é o currículo o organizador da vida das crianças, mas sim as 

crianças, com os diferentes aspectos de suas vidas – e que as fazem ser diferentes 

entre si – que define e organiza as práticas pedagógicas que resultam em um 

currículo para a educação infantil. 

Se a criança é o centro do planejamento curricular, isso significa que ela deve 

ser considerada como ser social que possui uma história, pertence a um grupo 

étnico-racial, a uma classe social, estabelece e constrói relações em consonância 

com seu contexto de origem. Estudos mais recentes realizados com crianças 

defendem que elas, por meio de suas interações, produzem culturas. De acordo com 

essas teorias, é por meio das brincadeiras que as crianças se apropriam de 

significados construídos em coletivos sociais e dão a esses significados sentidos 

únicos que as fazem únicas em seus modos de ser, sentir e agir. Uma criança se 

desenvolve e produz cultura a partir das oportunidades e das experiências 

vivenciadas (FULGRAFF, 2001, p.36).  

Assim, compreende-se que a criança é participante ativa da construção da 

história no aqui e agora, sendo ativa em seu processo de humanização a partir de 
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elementos apreendidos por meio de seus pertencimentos de classe social, de 

grupos étnico-raciais e de gênero. Isso significa que, ao se apropriar de seus 

significados sociais, constitui sua forma de ser, pensar e agir, de acordo com as 

diferenças inerentes aos seus pertencimentos. 

Considerando a criança como sujeito histórico, social e cultural, que se 

constitui por meio de suas interações e seus pertencimentos, e que o currículo 

compreendido como conjunto de práticas pedagógicas – deve ser desenvolvido a 

partir dessas interações, torna-se premente que a educação infantil considere as 

diferenças existentes entre as crianças e seus grupos de origem e, sobretudo, 

propicie oportunidades para que todas as crianças tenham as mesmas condições de 

tratamento e de educação. Para que isso ocorra, é fundamental o conhecimento 

sobre as realidades ocorridas entre as crianças em etapa de educação infantil, tanto 

no âmbito macro, quanto em âmbito micro. Em âmbito macro, por exemplo, dados 

recentes em relação à pobreza no Brasil têm demonstrado que pertencer a um 

grupo categorizado como negro ou indígena não é o mesmo que pertencer a um 

grupo tido como branco. 

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (TEODÓSIO, 

2010) de cada 10 crianças pobres, 7 são negras. A pobreza atinge 32,9 %, entre as 

crianças brancas; já, entre as crianças negras atinge 56 %. Entre os 26 milhões de 

crianças que vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, 17 

milhões são de crianças negras. Em relação à chance de nascer e viver, um bebê 

negro tem 25% mais chance de morrer antes do primeiro aniversário do que uma 

criança branca. Essa desigualdade é mais assustadora entre crianças indígenas, 

que têm duas vezes mais chances de não sobreviver aos primeiros 12 meses de 

vida em relação às crianças brancas.  

Especificamente em relação à educação infantil, pesquisas realizadas por 

Rosemberg (2012) revelam que, quando se comparavam as faixas etárias, notava- 

se que as crianças brancas de 5 e 6 anos eram enviadas mais precocemente para o 

extinto primeiro grau; as crianças pobres e negras de 7 a 9 anos eram mais 

frequentemente retidas no ensino pré-escolar, notadamente as residentes nas 

regiões Norte e Nordeste. Os resultados apontavam, ainda, que um número maior 

de crianças negras entre 5 e 9 anos estava fora da escola, quando comparado ao 

das brancas: respectivamente 36,2 % e 26,4 %. 
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 Em 1999, Rosemberg trouxe novos dados de pesquisa que sugeriam que 

crianças brancas e negras eram atendidas de forma desigual. De acordo com o 

estudo, a maioria das crianças negras frequentava espaços de educação infantil de 

pior qualidade. Em 2009, pesquisa realizada pelo Observatório da Equidade Social 

constatou a presença, no território nacional, de desigualdade no que tange à 

frequência entre crianças brancas e crianças negras na creche e na educação 

infantil. Os resultados demonstraram que as crianças negras frequentavam menos 

creches e pré-escolas que crianças brancas. Esses dados foram resultados de 

diferentes fatores, entre eles a falta de igual acesso para todas as crianças, a 

residência de crianças negras em regiões e localidades com menor quantidade de 

equipamentos públicos. 

Convém assinalar que não raramente professoras declaram que decidiram 

trabalhar o tema étnico-racial inicialmente como resposta a conflitos que surgiram 

nas relações entre criança-criança. Também foram citados os conflitos entre família-

professor e entre professores. Desse modo, podemos afirmar que os conflitos 

tendem a figurar como mola propulsora para a realização de trabalhos que visaram a 

promoção da igualdade racial e a superação da discriminação e do preconceito 

racial. 

As instituições de educação infantil devem possuir uma ação intencional e 

planejada de socialização das crianças de 0 a 5 anos. O fato de as crianças 

ingressarem cada vez mais cedo e permanecerem por mais tempo nessas 

instituições aumenta a responsabilidade e o compromisso com o desenvolvimento 

integral, portanto, com uma visão ampla de educação. Essas instituições contribuem 

para a construção da identidade das crianças e cumprem papel socializador ao 

possibilitar o desenvolvimento infantil entre pares e diferentes adultos, ao partilhar 

cuidados com as famílias, ao ampliar conhecimentos, colocados à disposição das 

crianças. Por meio de uma proposta pedagógica bem fundamentada, a instituição de 

educação infantil deve propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada que contribuam para o 

desenvolvimento das capacidades infantis, das relações interpessoais, favorecendo 

uma atitude de aceitação, respeito e confiança no outro. Além disso, precisa garantir 

o acesso de todas as crianças a diferentes conhecimentos e a possibilidade de 

expressão em linguagens as mais diversas (FULGRAFF, 2001). 
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Em concepção mais ampla, educar-cuidar vai muito além dos procedimentos 

físicos, ou de atividades com propósitos de desenvolvimento cognitivo; envolve o 

aspecto relacional, de construção de vínculo e o de compreensão da integralidade 

do ser humano e o respeito à diversidade. Assim, educar-cuidar é entendido como 

ajudar a crescer e se desenvolver de forma ampla. Nesse sentido, cuidado e 

educação são faces da mesma moeda, comprometidas com a transformação do ser 

humano, com seu desenvolvimento global. Na educação infantil há uma prática 

tradicional que precisa ser combatida: organizam-se as rotinas buscando separar “os 

cuidados” do que se considera “o pedagógico”. Nessa concepção, os cuidados são 

entendidos a partir de uma visão restrita, em que as necessidades atendidas são 

consideradas apenas em seus aspectos físicos – higiene corporal, alimentação, 

sono, banho de sol, segurança física. O que se entende por “pedagógico” são 

atividades que favorecem a expressão das diferentes linguagens – na melhor das 

hipóteses, ou na pior, o preparo para a próxima etapa do ensino (SIQUEIRA, 2011). 

Há em muitos casos hierarquia entre quem cuida e quem educa, com 

diferenças de salários e status profissional. Infelizmente, é comum que nos berçários 

em que os cuidados físicos são mais aparentes, o/a educador/a responsável tenha 

menos escolaridade e seja considerado/a uma babá ou, algumas vezes, seja um 

profissional da área de saúde. Para as crianças maiores, com as quais ocorrem o 

que se consideram atividades educativas, há a preocupação da presença de um 

professor com maior especialização (CARVALHO, 2012, p.91).  

Essa divisão empobrece tanto o cuidado como as atividades expressivas. A 

complexidade da educação infantil exige um profissional muito bem preparado e 

afeito à interação com as crianças. As atitudes do educador – seu tom de voz, seu 

jeito de tocar, de cuidar das necessidades mais prementes de um bebê, como a 

fome, o frio, o desconforto postural, a higienização – permite a ele construir uma 

noção de previsibilidade sobre seu entorno, o que resulta em segurança psíquica, 

além de permitir saudável integração ao meio. 

Antes de conhecer sua mãe ou educador pela visão ou pelo nome, o bebê 

reconhece sua voz, seu cheiro e seu jeito de segurar. Entre o bebê e as pessoas 

que cuidam, interagem e brincam com ele, se estabelece uma forte relação afetiva 

(a qual envolve sentimentos complexos e contraditórios como amor, carinho, 

encantamento, frustração, raiva, culpa, etc.). Sendo cuidado, o bebê aprende sobre 
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si mesmo, sobre o outro, sobre o ambiente, construindo sua identidade, autonomia e 

socialização. As crianças de 4 a 5 anos, como todo ser humano, precisam e 

apreciam ser cuidadas, mas também podem, com ajuda e orientação do adulto, 

aprender alguns procedimentos básicos de autocuidado (CARVALHO, 2012). 

Porém, é importante ter claro que esse desenvolvimento não é continuo e uniforme, 

podendo haver avanços e retrocessos, conforme os momentos de vida que a criança 

esteja enfrentando, tanto na família como na instituição educacional 

. 

 

1.4. Crianças negras: da família à escola 

 

Há que se destacar inicialmente que os pais, em geral, socializam seus filhos 

e prepara-os para a vida na família e para as interações além do círculo da família. 

Entretanto, educar e cuidar de filhos negros deixando-os físico e emocionalmente 

sadios, numa sociedade na qual ser negro tem conotações negativas, é tarefa das 

mais difíceis. A ausência de referenciais positivos de beleza e sucesso já é por si só, 

um grande desafio para os pais e para as crianças negras. 

Godoy (1996) ressaltou que, diante da ocorrência de conflitos, algumas 

famílias orientaram os filhos a não revidar, e sim procurar um adulto. Em seu estudo, 

apenas uma das famílias disse orientar o filho a “não abaixar a cabeça” quando 

agredido por preconceito racial, defendendo-se como pudesse. Cavalleiro (1998) 

realizou pesquisa envolvendo crianças de 4 a 6 anos de idade de uma escola de 

educação infantil da rede pública concluindo que predominava o silêncio sobre o 

pertencimento racial e sobre o caráter multiétnico da população, na escola e na 

família, e era possível supor que o resultado desse processo fosse a formação de 

identidade negativa e baixa autoestima. 

 Alguns anos depois, a autora desenvolveu outro estudo (CAVALLEIRO, 

2003) buscando investigar como se tem desenvolvido, ao longo de três gerações 

sucessivas de famílias negras de baixa renda, o processo de socialização de filhos e 

netos no tocante ao pertencimento racial. Dentre os resultados que encontrou, a 

autora observou que algumas famílias destacaram a necessidade de levar a criança 

a se perceber como indivíduo negro e de auxiliá-la a se perceber com potencialidade 

igual à do branco. As famílias se preocuparam em não expor ideias negativas sobre 
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o negro frente à criança pequena e buscaram apresentar personalidades negras à 

criança para que a noção de igualdade e capacidade se materializasse. 

Alguns autores (CAUGHY; O’CAMPO; RANDOLPH; NICKERSON, 2002) 

realizaram pesquisa para investigar a relação entre socialização racial e 

desenvolvimento de competências em crianças negras muito novas. O grupo de 

pesquisa incluiu 200 famílias negras e seus filhos de 3 e 4 anos de idade de 39 

bairros diferentes de Baltimore, EUA. Os pesquisadores entrevistaram as famílias e 

os filhos e observaram o ambiente e as atividades das crianças em casa, notando a 

frequência e o conteúdo das mensagens de socialização racial e o nível de várias 

competências das crianças. Os pesquisadores fizeram também observações sobre o 

ambiente de casa de cada família, notando a presença de objetos e decorações 

referentes à cultura africana e/ou afro-americana. A conclusão a que chegaram, 

dentre outras, é que dois terços de famílias negras pesquisadas usavam 

socialização racial frequentemente na educação dos filhos. Ambiente caseiro rico em 

objetos e decorações referentes às culturas africanas e afro-americanas e tinham 

correlação positiva significativa com conhecimento fatorial e habilidades de 

solucionar problemas nas crianças. Notaram também que crianças socializadas com 

mensagens de orgulho racial revelavam menos problemas de comportamento. 

Essa pesquisa apontou para a importância de que sejam criadas condições 

para a convivência com a diferença racial, bem como para a importância do 

compartilhamento, pelas crianças pequenas, do patrimônio cultural construído 

historicamente pelos diferentes grupos. É fundamental destacar que o legado de 

nossos antepassados está sempre presente, em algum lugar de cada um de nós. E 

pode emergir e ser vivido no cotidiano. É o lugar da herança, tão diferente para cada 

um de nós, da consciência de que fazemos parte de diferentes grupos, com histórias 

diversas. No caso do grupo negro, que foi escravizado, parte da herança tem que 

ser reconstruída e reinventada no cotidiano.  

A impossibilidade de vivenciar uma condição que foi elemento central da 

cultura dos nossos antepassados pode gerar um vazio, um buraco, pois memórias, 

traços, ainda que imprecisos, podem permanecer como falta, incômodo, semente 

que não pode germinar – pensando-se aqui na “sementeira”, como parte de nós. A 

sementeira carrega todas as nossas possibilidades, mas nem todas as sementes 

terão condições de brotar. Dentre nossas dimensões fortes, mas nem sempre 
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racionais, nem sempre inteligíveis, não necessariamente acessíveis à nossa 

compreensão, pode estar esse elemento fundante que é o legado de nossos 

antepassados, com dimensões tangíveis, como a história coletiva objetivada, bem 

como memórias carregadas de afetos, resultado de vivências muito singulares de 

nossos antepassados, completamente ausentes da realidade atual, mas que 

permanecem como traço, falta. 

Munanga (1986) chamou atenção para o fato de a busca da identidade étnica 

ser a própria afirmação cultural. Para ele, a cultura é a herança de uma sociedade, o 

conjunto de objetivos materiais que permitem ao grupo assegurar sua vida cotidiana 

e a de instituições que coordenam as atividades dos membros dos grupos, de 

representações coletivas que constituem uma concepção do mundo, uma moral, 

uma arte. E esse conjunto é transmitido de geração a geração, para cada membro 

da sociedade, por meio do processo educativo.  

Portanto, é importante observar, no caso de crianças muito pequenas, as 

maneiras como elas usam processos de grupo para consolidar aspectos de suas 

subjetividades emergentes. As heranças, o acúmulo coletivo, o aprendizado de hoje 

formam um amálgama, diferente para cada sujeito ao interagir com aspectos muito 

particulares que trazemos em nosso aparelho psíquico. Ou seja, identificar-se é 

conviver e interagir, e também pode ser separar-se do outro, diferenciar-se, 

constituir-se em suas singularidades. “É não ser mais parte da mãe, na qual a 

criança ficou mergulhada desde a gravidez, até por volta de 2 anos. No processo de 

individuação é tornar-se cada vez mais ela mesma. É definir fronteiras – aqui eu 

termino, aqui começa o outro. É estar mais só” (BENTO, 2003). 

O sentimento de ser à parte, de ser diferente dos outros, em primeira 

instância, deriva da experiência sensível de alteridade física do outro. Mas sua 

instauração só é plena quando à experiência da diferença física soma-se a criação, 

no sujeito, de sua singularidade. Essa linha de pensamento não concorda com a 

premissa de que as culturas e estilos de vida, diferentes dos da classe média 

branca, devam ser considerados desviados, patológicos ou deficientes em relação 

ao “normal”, e os toma como legítimos e valiosos em si próprios.  

Outros autores (CARTER & GOODWIN, 1994) chamaram atenção para o fato 

de que os conceitos de competência devem ser expandidos para incorporar 

habilidades alternativas e adicionais, inclusive a capacidade da criança de operar em 
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dois ou mais ambientes culturais, de lidar com racismo, discriminação sutil ou 

evidente, e segregação social e psicológica. Nesse sentido, a passagem da casa 

para a escola pode ser um grande desafio. Oliveira (2004) e Neri (2002) destacaram 

em seus estudos o tratamento e a avaliação diferenciadas de professoras e demais 

profissionais de instituições de educação infantil com relação a crianças brancas e 

negras.  

Vera Neri Silva (2002), trabalhando com crianças de 5 anos e com 

professoras, observou que o mesmo comportamento, em crianças brancas ou 

negras, pode levar a avaliações diferentes por parte das profissionais de instituições 

de educação infantil. Ao classificar as crianças da sala como “mais fáceis e mais 

difíceis de lidar”, a professora define como criança difícil (custa mais para aprender, 

teimosa, não fica quieta) um número duas vezes maior de crianças negras, quando 

comparadas às brancas.  

Dessa forma, seja pelo diferencial que emerge da vivência de situações 

discriminatórias, seja pela possibilidade de trazer elementos que, ao longo da 

história de seu grupo foram desenvolvidos podendo gerar habilidades, competências 

e perspectivas diferenciadas, há que se complexibilizar o olhar sobre as diferenças 

vividas pelas crianças negras e brancas no Brasil.  

Em 1996, Godoy trabalhou com crianças entre 5 e 6 anos de idade em uma 

pré-escola do município de Amparo (SP), cujo objetivo era compreender como as 

crianças negras representavam sua etnia e o papel que o contexto escolar 

desempenhava nessa representação e na construção de uma visão positiva sobre o 

negro na sociedade. Entre os resultados alcançados por Godoy, dois parecem ser 

fundamentais. Em primeiro lugar, o fato de que o grupo de crianças não demonstrou 

preferências entre seus pares durante as brincadeiras. Em segundo, que as crianças 

negras, aos 5 anos, em diferentes situações, apresentaram autoestima, autoconceito 

e autoimagem negativos. Segundo a pesquisadora, tanto as famílias das crianças 

quanto a escola desconheciam o sofrimento vivenciado pelas crianças negras em 

seus cotidianos, que resultava na não aceitação de si mesmo. 

A predisposição para se identificar como “branca” desenvolve-se, em geral, 

após o contato com indivíduos de grupos étnicos diferentes daqueles a que a 

criança pertence. Na pesquisa realizada, os resultados mostraram que crianças de 

pouca idade conheciam e empregavam as categorias étnico-raciais, que os 
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significados sociais (apreendidos socialmente) direcionados aos brancos e aos 

negros já foram apropriados por elas e que os sentidos (compreensão subjetiva) de 

seus pertencimentos étnico-raciais tinham como referência a experiência vivenciada 

por membros dos distintos grupos étnico-raciais que compunham a sociedade. Tais 

resultados foram alcançados, principalmente, por meio de conversas informais com 

as crianças em horários de parque. Primeiramente, as conversas eram sobre suas 

identificações étnico-raciais e, posteriormente, sobre a valoração que atribuíam a 

elas. As crianças brancas (9, em um total de 33), em sua maioria, não apresentaram 

o desejo de possuir qualquer tipo de característica física distintas das visíveis, como 

comprova uma das conversas: 

“Você gostaria de ser diferente?” “Não”, responde. “O que você mais gosta 

em você?” “Meu olho”, responde. “Tem alguma coisa de que você não gosta?” 

“Não”, responde. “Você gosta da sua cor?” “Gosto” (Eduardo, 5 anos, pai branco e 

mãe branca). 

Entretanto, crianças que se identificaram como brancas, mas que eram filhas 

de casais inter-raciais e apresentavam em seus traços físicos características que 

mais se assemelhavam com o grupo étnico-racial negro, tendiam a desejar algum 

tipo de modificação. Fundamentalmente, de aspectos, como podem ser verificados 

na conversa com Thamires Hélia: 

“Eu queria ser com o cabelo ‘sem ser enrolado’”. Perguntei, então, o que 
mais ela gostaria de ter diferente. Ela me respondeu: “Queria que meus 
olhos fossem iguais aos da Bela Adormecida”. Eu lhe disse: “E você queria 
ter a cor igual à da Bela Adormecida, também?” Ela disse: “Queria, sim”. 
Perguntei-lhe qual era a cor da Bela Adormecida. Ela então me disse: 
“Rosa, cor de pele” (Thamires Hélia, 4 anos, mãe branca e pai sem 
identificação). 

 

A menina, com cabelos cacheados e olhos de tonalidade escura, gostaria de 

se parecer com a Bela Adormecida. Queria ter seus olhos e a mesma cor – rosa, a 

cor de pele. Seu desejo era, portanto, o de ter alguns dos atributos de uma pessoa 

branca, muito embora tivesse se auto identificado como membro desse grupo. Essa 

vontade pode ser compreendida quando se considera que o conto A Bela 

Adormecida é um dos clássicos infantis mais narrados para pré-escolares. Nesse 

sentido, ele faz parte do imaginário infantil e, certamente, contribui para a construção 

de uma imagem social idealizada – pessoas brancas, com olhos claros. 

Distintamente do pardo ou do preto, o moreno não implica, necessariamente, 

ancestralidade africana. De acordo com Andrews (1998), não há concordância entre 
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os estudiosos do assunto sobre a questão de os morenos serem (ou não) brancos. 

Para o historiador Carl Degler (apud ANDREWS, 1998, p. 385), moreno é, mais 

provavelmente, um eufemismo para preto ou mulato, distinguindo-se claramente do 

branco.  

De acordo com os resultados de nosso estudo, o pesquisador pareceria ter 

razão. As crianças com tez escura, cabelos enrolados, características típicas dos 

negros e que se identificaram morena (total de 7, em 33), tendiam a utilizar tal 

categoria de forma eufêmica. Entre todas as crianças, essas foram as que mais 

trouxeram dados para análise e que evidenciavam os significados sociais 

direcionados aos negros na sociedade brasileira. Luiz Gabriel demonstra o porquê: 

O cabelo, eu não queria esse topete e também queria ser branco. Queria que 

meu pai “nascesse” branco, minha mãe “nascia” branca e minha irmã “nascia” 

branca! Queria toda a minha família branca (Luiz Gabriel, 5 anos, mãe negra, pai 

não identificado). 

A verbalização dessa criança traz o sofrimento, muitas vezes vivenciado por 

membros do grupo negro. Aos olhos da criança, modificar toda a sua família com 

características semelhantes às de pessoas brancas parecia ser a melhor solução. 

Ser branco, para ela, era ser melhor. Já, entre as crianças que se classificaram 

como pretas (total de 7, em 33), algumas delas também mencionaram o desejo de 

ser diferente. Giovanna justifica:  

“Porque queria ser branca, como minha mãe. E, também, porque todo mundo 

dá risada” (5 anos, pai negro e mãe branca).  

Se analisar a questão do afeto que a criança tem por sua mãe, a vontade de 

ser parecida com ela justifica. Entretanto, ser preta é motivo de escárnio para as 

demais pessoas. A menina, nas entrelinhas, ressalta o que é possuir um corpo que é 

motivo de vergonha. 

Entre os resultados encontrados por meio da pesquisa realizada com essas 

crianças pré-escolares, pode se concluir que a maioria apresentou o desejo de 

possuir características diferentes. Quando explicitavam tal vontade, estava sempre 

atrelada às características que as evidenciavam como negras. Possuir traços 

semelhantes às pessoas negras, para as crianças, era motivo de sofrimento, 

vergonha e recusa. Outra análise importante é que semelhante aos resultados 
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obtidos por Godoy, nessa pesquisa também se constatou que as crianças nessa 

faixa etária não pautavam suas interações de brincadeiras na cor da pele. 

Entretanto, em todas as situações de conversas em que foram questionadas, 

verbalizaram os significados sociais já apropriados em relação a ser negro ou 

branco. Isso significa que, de acordo com essa pesquisa, as crianças já haviam 

internalizado o preconceito em relação ao negro, o sentimento de superioridade do 

branco e que há uma lacuna que deve ser ocupada pela educação infantil, por meio 

da criação de oportunidades para que as crianças não construam suas interações 

pautadas por atitudes discriminatórias. 

Como bem argumentou Bento (2011), há uma linha de passagem entre a 

herança simbólica e a entrada das crianças no espaço infantil institucionalizado, já 

que estudos realizados com crianças que frequentam o ensino fundamental 

demonstram que as atitudes e os comportamentos por elas desenvolvidos são 

totalmente pautados pela discriminação.  

A aparência tem sido utilizada como veículo que ganha significado social por 

meio de crenças, valores e atitudes. Dito de outra forma, histórica e culturalmente, 

possuir características físicas que determinam as pessoas como brancas é ter 

passaporte livre para ser considerado superior aos demais grupos – negros, 

amarelos e indígenas. De acordo com as teorias raciais, por serem naturalmente 

mais fortes, membros do grupo étnico-racial branco poderiam explorar – sem 

justificar – os demais grupos. Essa forma de pensar e agir está presente em todas 

as sociedades e passa de geração para geração. Ela vem determinando lugares 

sociais e oportunidades desiguais para homens e mulheres, crianças e jovens, em 

diferentes setores da sociedade brasileira. 

As crianças de pouca idade – como as mencionadas anteriormente – 

aprendem que são superiores ou inferiores por meio de várias mensagens 

simbólicas ou, ainda, mensagens ocultas. A mídia, por exemplo, contribui para esse 

aprendizado quando apresenta, na maioria das vezes, apenas crianças e adultos 

com as seguintes características: cor de pele branca, olhos azuis e cabelos lisos. 

Por meio da mídia, é possível aprender sobre a definição de seus papeis sociais – já 

que os negros, na maior parte das vezes, são sempre apresentados como 

empregados, pobres, sem famílias, despossuídos de bens materiais e sem 
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dignidade. Já as pessoas brancas, são, na maioria das vezes, apresentadas como 

superiores, com trabalhos qualificados, famílias ditas estruturadas, casas, carros etc. 

O grupo étnico indígena somente aparece em documentários especiais, como 

povos exóticos. As crianças, quando adentram os espaços de educação infantil, ao 

vivenciarem tratamentos desiguais, somados ao que já haviam acumulado com suas 

experiências, vão, paulatinamente, chegando às próprias conclusões. 

 

1.5.  Construindo uma auto imagem negativa a partir da literatura infantil 

 

Para maior compreensão da literatura infantil e as questões étnico-raciais é 

preciso que se faça uma síntese do surgimento desse incipiente gênero. A literatura 

infantil se constitui como gênero literário durante o século XVII, época em que as 

mudanças na estrutura da sociedade resultaram em repercussões no cenário 

artístico.  

O advento da idade moderna, o surgimento da burguesia, a estruturação do 

capitalismo no qual se evidencia a livre iniciativa e a concorrência e, também a 

Revolução Industrial implicaram um novo tipo de sociedade e de família que 

passaram a se preocupar mais com a educação e formação de suas crianças 

anteriormente, vistas apenas como adultos pequenos, a ponto de Cunha (2002) 

destacar que: A literatura infantil tem relativamente poucos capítulos, começa a 

delinear-se no início do século XVIII, quando a criança passa a ser um ser diferente 

do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria se 

distanciar da vida dos mais velhos e receber uma educação especial que a 

preparasse para a vida adulta (CUNHA, 2002, p.22). Observa-se que no início do 

século XVIII, a criança ganha da sociedade um novo status e, este a distância cada 

vez mais do modelo do adulto, a criança passa a ter demandas que a difere. 

Partindo desse pressuposto e, da lógica do capitalismo, o lucro, nasce também um 

consumidor que precisa ser atendido. Aqueles que dispunham de recursos 

financeiros usufruíam a mais variada produção literária infanto-juvenil.  

No estudo de Cunha é possível perceber que as transformações vividas pela 

sociedade da época causaram mudanças na estrutura familiar, baseada até então 

na divisão do trabalho entre seus membros que passam de meros cumpridores de 

obrigações a indivíduos compostos por objetivos, dotados de uma função existencial. 
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Dessa forma, a criança passa a ter um prestígio social nunca visto e isto torna 

possível o surgimento de obras literárias destinadas ao público infantil. Dentro desse 

contexto de mudanças na vida social, à escola não fica de fora, também passa por 

mudança no tocante à sua estruturação.  

E é nessa perspectiva de estruturação que a escola vai ter maiores vínculos 

com a literatura. Neste momento, conforme afirma Lajolo e Zilberman (2002) a 

escola vai estreitar seus laços com a literatura. Nos anos 1970 o Instituto Nacional 

do Livro (fundado em 1937) começa a coeditar, através de convênios, expressivo 

número de obras infanto-juvenis. Muitos autores, inclusive consagrados, não 

desprezaram a oportunidade de inserir-se nesse promissor mercado de livros. 

Conforme assinala Oliveira (2003) esse interesse do mercado editorial se deve à 

proposta de erradicação do analfabetismo no final dos anos 60 e durante os anos 

70, quando a alfabetização de jovens e adultos torna-se o centro das atenções. 

Oliveira ainda destaca em sua obra que é neste momento que os personagens são 

meios de criticar, de denunciar a pobreza, a miséria social, a injustiça, a 

marginalização, o autoritarismo e os preconceitos.  

Vale salientar que no contexto histórico, o país vive uma situação de muita 

instabilidade por conta do regime militar; um cenário social de muitas reivindicações 

por melhorias de vida, manifestações contra o regime e alguns desses escritores 

tentam situar suas obras dentro de tais perspectivas (denunciando as mazelas 

sociais, etc.) ainda que, muitos destes tenham deixado prevalecer as estereotipias 

vigentes no imaginário da sociedade e na muitas vezes, na vida diária. Para Oliveira 

(2003) a literatura infanto-juvenil surge como um elemento puramente comercial, não 

há uma preocupação com a temática abordada e a maioria das obras publicadas são 

adaptações de obras destinadas ao público adulto. É desta forma que ela chega ao 

Brasil.  

Aqui no Brasil as produções destinadas às crianças e jovens iniciam-se no 

século XIX, embora na época tenham sido constituídas principalmente, de obras 

estrangeiras. Na verdade só depois de Lobato é que começa de fato o apogeu de 

tais produções. Oliveira se apoia em Brookshaw para afirmar que dentro da 

perspectiva maniqueísta (traço marcante das histórias infantis): bondade versus 

maldade, Brookshaw (1983) ressalta que a associação da cor preta com a maldade 

e feiura, e da cor branca com a bondade e beleza remonta à tradição bíblica, 
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permanecendo em seu folclore e em seu patrimônio literário e artístico. O autor 

aponta que o modo como o branco vê o negro foi moldado desde a infância pelas 

histórias em que a negritude era associada ao mal e os que faziam mal eram 

negros.  

A reiteração feita pela autora é pertinente, pois basta lembrar de algumas 

cantigas e estórias que o adulto utiliza ou utilizava para assustar as crianças (ou até 

como forma de ninar). O exemplo: Boi da cara preta, O homem da pasta preta, entre 

outras. A (auto) percepção inferiorizada dos personagens negros (vista em várias 

obras, inclusive nas de Lobato) também é uma maneira de compreender as 

consequências do racismo a brasileira, quando se leva o outro (discriminado) a 

rejeitar a si mesmo e a desejar ter uma aparência considerada condizente com o 

padrão ideal de beleza, normal: o branco no caso. 

 Segundo Coelho (1985) a obra de Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, o 

divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Tal afirmação 

justifica-se por conta da ruptura do autor com a influência europeia, quanto à 

valorização da cultura brasileira, por resgatar o folclore nacional. Ao aludido escritor, 

deveu-se o investimento nas primeiras editoras voltadas para as produções infantis e 

juvenis. É indiscutível que ele diverte e educa o leitor (que não está vinculado a uma 

análise crítica) por meio de sua obra, apresenta um universo mergulhado em 

fantasia, ludicidade, criatividade e aventura no Sítio do Pica Pau Amarelo. 

 Em contrapartida, há críticas quanto à estereotipia atribuída ao negro na 

obra de Lobato. Em especial nas Histórias da Tia Nastácia e em Reinações de 

Narizinho. Por outro lado existe Dona Benta (branca) que simboliza a sabedoria 

livresca, o seu conhecimento é superior ao de sua empregada, a qual “(...) 

representa o lado ingênuo e crédulo do povo”, pois os demais habitantes do sítio 

pensam que tia Nastácia fala ‘errado’, e que apresenta ideias simplistas.  

Sendo assim, Dona Benta é o único adulto no texto, ela é símbolo de 

inteligência, conforme os padrões brancos. Chamou-me a atenção um trecho de um 

texto de Lobato (1936) – considerado por muitos o Pai da literatura infanto-juvenil, 

genuinamente brasileira, o texto intitulado Memórias da Emília que traz um relato 

desta ao Anjinho caído do céu onde a personagem afirma que a vaca era um animal 

precioso para o homem e que, no entanto, o termo “vaca” era usado de forma 

depreciativa, na linguagem cotidiana: Pois muito bem. A vaca é tudo isso que acabo 
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de dizer e muito mais. No entanto, se você comparar a mais suja negra de rua com 

uma vaca dizendo: “você é uma vaca”, a negra rompe num escândalo medonho e se 

estiver armada de revólver, dá tiros.”(LOBATO, 1936). 

Vale frisar que naquele tempo, a sociedade mantinha certa conexão com 

teorias racistas que vigoravam com muita força no imaginário das pessoas. Acredito 

que estas teorias (como as de Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Viana e 

Gilberto Freyre) contribuíram para propagar no país ideologias racistas, a exemplo 

da ideologia do branqueamento e mitos como o da democracia racial.  

Sobre o mito da democracia racial Ana Célia da Silva afirma: O mito da 

democracia racial visa camuflar o racismo e bloquear a organização negra, uma vez 

que internaliza nos membros da sociedade o engodo da igualdade de 

oportunidades, reforça o sentimento de inferioridade do negro por não ter 

“capacidade” de aproveitar tais oportunidades, transferindo mais uma vez para a 

vítima a culpa da sua situação se miséria e marginalização (SILVA, 1995, p.34). A 

autora retrata em sua obra, Discriminação no Livro Didático, os fundamentos da 

democracia racial e da ideologia do branqueamento: A ideologia do branqueamento 

e o mito da democracia racial parecem ter como causa fundamental o medo que a 

minoria branca tem da maioria negra e mestiça, e do possível antagonismo a ser 

gerado a partir da exigência de direitos de cidadania e de respeito às diferenças 

étnico-culturais.  

Isso porque a aceitação democrática das diferenças pressupõe igualdade de 

oportunidades para os seguimentos que apresentam padrões estéticos e valores 

socioculturais diferentes. Então, o respeito às diferenças implica numa reciprocidade 

de direitos em um sistema baseado na exploração do outro, desenvolve-se toda uma 

ideologia justificadora da opressão e interiorização, objetivando a destruição da 

identidade, da autoestima e potencialidades do oprimido. (SILVA, 1995, p.25). 

É mister ainda, salientar que conforme assinala Silva (1995), a ideologia do 

branqueamento objetiva equalizar as diferenças culturais, transformando os 

segmentos diferentes, como o negro e o índio, em um só povo, o povo brasileiro, 

vivendo de forma harmônica e consensual, sob a hegemonia da classe minoritária 

dominante, pretensamente ariana e europeia.  

Além desta proposta de equalização como forma de evitar o conflito e 

estabelecer o consenso sociocultural, a ideologia do branqueamento tem a proposta 
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de produzir uma nação branca num futuro não muito distante, a partir do processo 

de miscigenação, como uma das formas de eliminação do povo negro na 

constituição da nação brasileira. Dentro desta lógica, a literatura legitimada seria um 

dos instrumentos eficazes para a manutenção desta configuração social, no 

imaginário da sociedade, onde a maioria negra tem sua identidade destituída e 

vinculada a elementos depreciativos. 

Desta forma, há um favorecimento para a manutenção das referidas 

ideologias. É recorrente a apresentação de personagens negros em funções de 

pouco destaque na sociedade, reiterando o favorecimento à destruição da 

identidade do negro conforme preconiza. O fator que considero um problema não 

está na ocupação de espaços socialmente desvalorizados, mas em ocuparem 

somente esses espaços, é como se ao negro só fosse possível a ocupação de 

papéis de baixo prestígio social. 

É possível perceber que mesmo quando a obra possui a intenção de trazer 

inovações, de construir personagens não-caricaturados, vinculados a uma 

representação mais próxima do real, estas ideologias estão tão fixas no imaginário 

desta população, ao qual o autor também faz parte, que acabam por cair em muitas 

estereotipias já verificadas em outras obras. Diante de tudo isso, com as 

estereotipias que se evidencia nas obras de literatura infantil, desde o surgimento 

aos dias atuais (com algumas exceções) torna-se muito difícil a ocorrência de um 

sentimento (por parte da criança negra) de aceitação ao grupo étnico ao qual 

pertence, que vai desde a sua “(auto) rejeição como a rejeição de qualquer aspecto 

que venha a relacionar-se a da sua identidade originária do povo negro”. 

(CAVALEIRO, 2001, p.145). 

Será que não está na hora de se pensar sobre os autores e obras que 

devem ser lidos na escola? Ao me dirigir à escola a qual realizei a pesquisa de 

campo (será relatada posteriormente neste trabalho), e indagar a professora da 

turma onde realizei a referida pesquisa, sobre a utilização de obras com a temática 

étnico-racial, à educadora foi clara ao dizer que a escola não dispunha de nenhuma 

obra escrita que tratasse de tal temática. 

Conforme afirma Coelho (2005), as imagens permitem preencher lacunas 

provenientes do pouco repertório de vivências reais das crianças e, se a linguagem 

oral e escrita possibilita à criança construir um mundo particular repleto de 
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significações muito singulares a cada indivíduo. A linguagem iconográfica permite à 

criança conhecer as estruturas de maneira mais próxima do que se pode chamar de 

real. Entretanto, nem sempre as representações iconográficas são fáceis de 

serem lidas e/ou compreendidas pelas crianças.  

Vale ressaltar que não pretendo fazer uma crítica aos livros de literatura 

infantil, mas, um dos objetivos desta pesquisa é analisar a forma com que os 

personagens negros são retratados nas ilustrações de tais obras e perceber, os 

estereótipos e preconceitos existentes nestas, fazendo um paralelo com obras que 

tratam da temática étnico-racial. As imagens bem como a linguagem verbal se 

articulam e, ao praticarem tal articulação transmitem conceitos, preconceitos, 

estereótipos. Afinal, preconceitos não se passam apenas através de palavras, mas 

também – e muito! – através de imagens. (ABRAMOVICH, 1991, p.34). 

 Nessa direção, é fundamental que se tenha um olhar crítico ao analisar 

qualquer obra literária como um todo, dando uma atenção especial às imagens 

principalmente, se esta obra for destinada para crianças (no caso da Educação 

Infantil) já que será por meio destas que a criança irá de forma autônoma, adentrar 

ao mundo da escrita. Assim, é necessário compreender que o uso das imagens 

apresentadas nas obras literárias, pode se for destituída de preconceitos, 

proporcionar ao aluno, especialmente o negro, olhar a si próprio e ao outro como 

sujeito produtores e reprodutores de cultura, dotados de valores e saberes. 

 

Capítulo 2.  Diretrizes curriculares Nacionais para educação da relações 

étnicos-raciais: a lei 10.639-03 alterada para 11.645-08 

 

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes 

repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, 

reconhecesse que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é 

preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar 

danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos 

(BRASIL, 2010). A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura 

afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao contrário, diz 

respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos 
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atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir 

uma nação democrática. 

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico 

marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos 

currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 

Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que 

proporcionem diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos 

indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia. É 

preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca bem mais do 

que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem relações étnico-raciais, 

sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para 

aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas 

(BRASIL, 2010). 

Este parecer visa atender os propósitos expressos na Indicação CNE/CP 6/ 

2002, bem como regulamentar a alteração trazida à Lei 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/2003, e que e, 2008 foi modificada 

pela 11.645/08, baseada no Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.228/10) que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, de raiz 

Africana e indígena na Educação Básica. Desta forma, busca cumprir o estabelecido 

na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 

215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/9 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de 

vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que 

compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da 

cultura nacional a todos brasileiros (BRASIL, 2010). 

O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da 

educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de 

ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e 

valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política curricular, 

fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade 

brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem 

particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe A divulgação e produção de 

conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos 
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orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos 

indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção 

de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos 

garantidos e sua identidade valorizada. 

É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros 

se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, 

manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É necessário 

sublinhar que tais políticas têm, também, como meta o direito dos negros, assim 

como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, em 

escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores 

qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos; com formação 

para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, 

sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos 

étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, 

e povos indígenas.  

Estas condições materiais das escolas e de formação de professores são 

indispensáveis para uma educação de qualidade, para todos, assim como o é o 

reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade dos descendentes de 

africanos. É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o 

processo de construção da identidade negra em nosso país. Processo esse, 

marcado por uma sociedade que, para discriminar os negros, utiliza-se tanto da 

desvalorização da cultura de matriz africana como dos aspectos físicos herdados 

pelos descendentes de africanos. 

Nesse processo complexo, é possível, no Brasil, que algumas pessoas de 

tez clara e traços físicos europeus, em virtude de o pai ou a mãe ser negro(a), se 

designarem negros; que outros, com traços físicos africanos, se digam brancos. É 

preciso lembrar que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para 

designar pejorativamente os escravizados e este sentido negativo da palavra se 

estende até hoje.   

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o 

objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo 

fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre 

os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se da sua 
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origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as influências, a 

contribuição, a participação e a importância da história e da cultura dos negros no 

seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as 

negras. Também farão parte de um processo de reconhecimento, por parte do 

Estado, da sociedade e da escola, da dívida social que têm em relação ao segmento 

negro da população, possibilitando uma tomada de posição explícita contra o 

racismo e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes 

níveis de ensino da educação brasileira.  

Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não 

negros, além de ter acesso a conhecimentos básicos tidos como fundamentais para 

a vida integrada à sociedade, exercício profissional competente, recebam formação 

que os capacite para forjar novas relações étnico-raciais. Para tanto, há 

necessidade, como já vimos, de professores qualificados para o ensino das 

diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar 

positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial, 

no sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes, palavras 

preconceituosas. Parte disso a necessidade de se insistir e investir para que os 

professores, além de sólida formação na área específica de atuação, recebam 

formação que os capacite não só a compreender a importância das questões 

relacionadas à diversidade étnico-raciais, mas a lidar positivamente com elas e, 

sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las. 

As crianças costumam responder de uma maneira muito positiva quando 

reconhecem dentro da escola elementos da sua cultura, da ética, de objetivos 

compartilhados, isto oferece a eles algo muito precioso, que é a sensação de 

pertencimento. Esta sensação tem efeitos organizadores sobre o psiquismo e deve 

ser levada a sério pela equipe de educação e saúde. O papel do profissional ou 

família geralmente é importante para mediar na pactuação de compromissos que 

permitam a utilização dos espaços coletivos e produção de ações que sejam 

inseridas no cotidiano escola. 

 

 Capítulo 3. Caminhos Metodológicos  

3.1. A Cartografia 
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O estudo se caracterizou como uma pesquisa qualitativa e interventiva, 

recorrendo-se à inserção cartográfica enquanto procedimento e trajeto de toda a 

produção e compreensão dos sentidos encontrados. De início é relevante dizer que 

a cartografia, como é entendida aqui, ultrapassa o sentido etimológico de “carta 

escrita”1, tampouco fica restrita ao campo das ciências geográficas. É uma 

cartografia que vem sendo no processo teórico-metodológico de pesquisas 

acadêmicas como uma via alternativa para diferentes perspectivas de estudo. Para 

tanto, a especificidade desse uso acadêmico é a de invocá-la a partir das 

concepções de Deleuze e Guattari para utilizá-la como um método de pesquisa que 

vem se constituindo no Brasil em diversas áreas do saber. 

É desse modo que a cartografia vem sendo um método que não procura 

seguir um percurso previamente determinado por regras ou protocolos na busca por 

uma verdade absoluta, mas busca traçar um percurso enquanto o percorre. Todavia, 

Passos et.al (2015, p.11) alertam que não seguir regras pré-estabelecidas não 

significa abrir mão do rigor, mas fomentar uma ressignificação. A cartografia passa 

então, a ser um caminho que deve ser experimentado e percorrido para então 

estabelecer suas metas. Ou seja, o pesquisador precisa sempre lembrar-se que 

também é um ator na rede em que está imerso (BARROS, KASTRUP, 2012) e que, 

portanto, também age e influencia os outros atores.  

Como procedimento de coleta, priorizamos pelas Rodas Narrativas com os 

professores e coordenadores para a coleta de relatos orais conforme a proposta de 

Cabral e Morato (2013), baseada nas reflexões de Benjamin (1994), no qual 

compreende-se que os sujeitos podem elaborar a experiência vivida a partir da sua 

própria narração. Nessa perspectiva, as Rodas Narrativas ou Grupos Narrativos 

consistem, então, em um espaço de elaboração e comunicação de experiências, a 

partir do lugar onde os sujeitos se encontram, apostando-se ser possível singularizá-

las, elaborá-las e atribuir-lhes sentido, no âmbito coletivo (Cabral e Morato, 2013). 

De acordo com Benjamin (1994), a narrativa, tendo nascido no ambiente artesanal 

(seja no campo, na cidade ou no mar), trata-se de uma forma artesanal de 

comunicação, que está em ameaça de extinção:  

 
A arte de narrar está definhando porque a sabedoria - o lado épico 

da verdade - está em extinção. Porém esse processo vem de longe. Nada 

                                            
1 Do latim carta + graph de graphein, escrever 
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seria mais tolo que ver nele um "sintoma de decadência" ou uma 
característica "moderna". Na realidade, esse processo, que expulsa 
gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá 
uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido 
concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas. 
(Benjamin, 1994, p. 200-201)  

 

Partilhando da compreensão dos autores citados, acreditamos na 

necessidade de valorização da capacidade narrativa dos/as sujeitos/as como forma 

de manter viva esta produção artesanal. No caso desta pesquisa, valorizam-se as 

narrativas dos/as sujeitos/as participantes, possibilitando o trânsito democrático da 

fala/palavra destes/as durante os encontros nas Rodas Narrativas. 

 

 

3.1.1.  Interlocutores e Cenários 

 

Os participantes não aparecem como sujeitos da pesquisa, mas como 

atores/autores na produção conjunta de ações e reflexões sobre o cotidiano das 

práticas, sendo considerados, assim, interlocutores. Assim considero como 

interlocutores durante a pesquisa: os professores da Educação Infantil, as 

coordenadoras e crianças do pré-escolar. Os cenários para as a inserção 

cartográfica se deu ao longo de um ano numa Unidade de Saúde da Família durante 

os acompanhamentos psicológicos às crianças negras encaminhadas por uma 

escola. Além da Unidade de Saúde também utilizei como campo de coleta a própria 

escola que vinha encaminhado as crianças para tais avaliações conforme descrições 

a seguir. 

 

3.1.2.  Cenário 1: Unidade de Saúde da Família 

 

A unidade de Saúde da Família (USF) que foi cenário de pesquisa, durante o 

ano de coleta havia sido contemplada pelo projeto político partidário que transformou 

algumas USF em Atendimento Multiprofissional e Especializado (AME) Saúde da 

Família. Modificação não apenas na nomenclatura, mas no formato de Atenção à 

Saúde ofertados a comunidade, que passa a aumentar a área de cobertura e 

equipes de saúde. 
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A AME Bernardino Campos Coelho localizada no bairro Vila Eduardo está 

diretamente ligada à Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (ABS), 

regido no Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e fundado em princípios como 

o do direito à saúde e equidade do cuidado e de diretrizes orientadoras, a exemplo 

da hierarquização e regionalização da Atenção e do Cuidado (STARFIELD, 2002). 

Por isso, as USF ou AME´s (nesse caso) caracterizam-se por serem consideradas 

“portas de entrada” da população ao sistema de saúde, fornecendo serviços de 

baixa complexidade para as comunidades assistidas, cujas prerrogativas são a 

continuidade e integralidade do cuidado, atenção centrada na família, orientação e 

participação comunitária (BRASIL, 2009). 

Nesse formato citado acima, os profissionais que fazem parte da equipe que 

assistem a comunidade são chamadas de equipes de referência e são compostos 

pelas seguintes categorias: Enfermeiro (a), médico clínico geral (a), agentes 

comunitários de saúde (ACS), dentistas e técnicos de enfermagem, além dos 

recepcionistas e agentes de serviços gerais (ASG).  

Em 2009, criado pela portaria GM nº 154/2008 surge o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), com o objetivo de apoiar e ampliar o alcance e o escopo 

das ações das APS, dando suporte e apoio às ações desenvolvidas pelas equipes 

de referência das USF ou AME. O NASF vem agregar a estas equipes mínimas 

outras categorias profissionais, nas modalidades 1 e 2 que varia diante a população 

de cada município. No município de Petrolina a modalidade 1 consta das seguintes 

categorias: educador físico (a), farmacêutico (a), nutricionista (a), psicólogo (a) e 

médico especialista (BRASIL, 2009). 

Atualmente, temos em nossa cidade 8 equipes de NASF que correspondem 

a 96% de cobertura às equipes de Saúde da Família. Dessas equipes, faço parte 

como psicóloga do NASF 5 que atende e apoia as equipes das AMES: Bernardino 

Campos Coelho (bairro Vila Eduardo e adjacências); Amália Granja de Alencar (Vila 

Mocó e adjacências) e AME Roza Maria (Gercino Coelho e adjacências). O apoio 

destinado as equipes de referência impactam diretamente nas ações destinadas as 

comunidades e seus equipamentos sociais, como igrejas, escolas, associações de 

moradores e etc. 

O NASF trabalha ainda sob duas dimensões: a Assistencial e Técnico-

pedagógico, na primeira as ações são diretamente destinadas as pessoas da 
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comunidade, como atendimentos clínicos individuais ou coletivos; grupos educativos 

e atendimentos domiciliares às famílias. Na segunda, o apoio é destinado aos 

profissionais como forma de potencializar a formação continuada dos mesmos e 

assim fomentar multiplicadores do conhecimento e aumentar a resolutividade da 

assistência (BRASIL, 2009). 

Enquanto profissional de um núcleo multiprofissional e interdisciplinar tenho 

tentado fornecer esse apoio da melhor forma, baseado sempre nas diretrizes e 

portarias, utilizando os programas assistenciais e as políticas públicas como aliados 

para um bom desempenho das ações oferecidas. O fluxo de atendimentos e 

acompanhamentos pela dimensão assistencial às famílias segue a orientação de 

agendamentos quinzenais ou mensais.  

Nessa perspectiva, realizo no primeiro contato uma entrevista inicial para a 

partir disso traçar um projeto de cuidado singular. Este projeto poderá envolver a 

assistência especializada, a família do usuário, a comunidade onde mora e os 

equipamentos sociais que dispusermos para traçar uma linha de cuidado mais 

efetiva e contrária a medicalização da vida. Esse modo de atuar está amparado no 

que chamamos “Clínica Ampliada” que passa a ser uma ferramenta para o trabalho 

de apoio. A Clínica Ampliada é apontada por Cunha (2007) como a transformação da 

atenção individual e coletiva, visando possibilitar que outros aspectos do sujeito, 

além dos biológicos, sejam considerados e trabalhados pelos/as profissionais de 

saúde, na perspectiva interdisciplinar e intersetorial, envolvendo o próprio sujeito que 

se cuida.  

É nesse formato de atendimento que vinha acolhendo as crianças e suas 

famílias, as mesmas vinham sempre encaminhadas por uma escola municipal local. 

O que vinha chamando a minha atenção era o fato de que as queixas relatadas nas 

guias de encaminhamentos não condiziam com a avaliação que eu fazia. Nisso, 

deparei-me com o grande número de crianças negras entre 4 e 7 anos, na maioria 

das vezes, com registros de dificuldades de aprendizagem, ansiedade e 

agressividade. E durante as avaliações eu detectava problemas de relacionamento e 

interação sócias por questões relacionadas a bulling e de baixa autoestima 

comprometendo o rendimento escolar doe mesmos. Os atendimentos foram 

registrados em prontuários e diários de campo dos quais fiz uso para compor esta 

pesquisa com autorização dos responsáveis pelas as crianças pelo Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os nomes usados são fictícios e suas 

histórias são narrativas que fazem parte da minha experiência cartográfica. 

Esse momentos com as crianças aconteciam sempre na sala da 

Brinquedoteca, local onde realizava os atendimentos as crianças por dispor de 

materiais lúdicos e um espaço mais acolhedor. Para as avaliações eu realizava 

inicialmente, uma entrevista com o responsável, na maioria das vezes eram as mães 

que traziam seus filhos, sem a presença da crianças e que durava em torno de 40 

minutos sobre o histórico de vida dessa crianças desde a gestação, com perguntas 

sobre o desenvolvimento cognitivo, motor e social das mesmas. 

 Em uma segunda experiência, eu acolhia a criança no espaço já citado e 

utilizava algumas atividades lúdicas e técnicas avaliativas como o desenho história, 

no qual a criança contava-me uma história a partir de um desenho livre; usava 

também a criação de auto retratos no qual, a criança desenhava a si mesma e assim 

eu poderia observar como as criança estava construindo sua autoimagem. Todo o 

resultado dessas experiências eram registradas num prontuário individual que só eu 

tinha acesso, além das anotações em diários de campo no qual eu podia tecer 

questionamentos também sobre a minha conduta e direcionamento dos casos. A 

depender da necessidade de cada criança o retorno destes atendimentos 

aconteciam quinzenalmente ou mensalmente, no qual já deixava pactuado com as 

famílias as datas de retorno. 

Alguns dessas vivências trago mais à frente em formatos de narrativas e que 

serviram também como indicador de que algo precisava ser feito no sentido de 

minorar o sofrimento das crianças. A saúde psicossocial delas estava visivelmente 

comprometida de modo que essas mesmas crianças sentiam materializadas no 

corpo esse adoecimento, ou seja, vinha de alguma forma somatizando os sintomas 

nos prognósticos encontrados. 

 

3.1.3.  Cenário 2: Escola Municipal  

 

A Escola Municipal Rubem Amorim Araújo, cujo cadastro escolar contém as 

seguintes informações: Matrícula 653.317, Portaria de Autorização nº 6.313, 

Publicada em 11/09/2002. Código INEP – 26152487. CNPJ nº 10.358.190/0001-77, 

localizada na Rua Constelação Ursa Menor, nº 130 – Bairro: Vila das Imbiras, CEP- 
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56.328-752, Setor: Sede, Zona Urbana, cidade de Petrolina, estado de Pernambuco, 

funciona nos turnos matutino e vespertino, atendendo a estudantes de ambos os 

sexos, mantidas pelo Poder Público do Município e gerenciadas pela Secretaria 

Municipal de Educação nos termos da legislação em vigor.  

A Escola Municipal Rubem Amorim Araújo oferece a Educação Básica, 

compreendendo: 

Educação Infantil no nível Pré Escolar; 

Ensino Fundamental I de 1º ao 5º ano. 

 

Os primeiros contatos com a escola aconteceram no primeiro semestre de 

2015 quando iniciei minha atuação profissional no NASF e os encaminhamentos de 

crianças começaram a acontecer da escola para eu atender na AME Bernardino 

Campos Coelho.  

As ações relativas ao Programa Saúde na Escola (PSE) também iniciaram 

nesse período como palestras e coleta de medidas antropométricas, atualização do 

cartão de vacinas, uso de medicações contra verminoses, atividades educativas de 

saúde bucal, aplicação de flúor entre outros. Ações estas que eram ministradas 

pelos profissionais de saúde da AME e do NASF, os quais também participei e nesse 

momento consegui estreitar um contato com a direção do colégio e coordenadores.  

Mas a inserção cartográfica para fins da pesquisa aconteceu no período de 

Novembro de 2015 à Outubro de 2016. Após aprovação do CEP por meio do parecer 

1.341.841 em Novembro, 2015 no qual todas as questões éticas foram validadas. 

Portanto pegando o gancho do PSE pude inserir-me na rotina e dinâmica da escola 

sem nenhuma objeção, já que o programa preconiza ações de saúde mental nos 

moldes de uma Clínica Ampliada e promotora de saúde.  

Sobre o PSE é necessário refletir sobre uma questão: Mas o que será que 

um programa de saúde tem a ver com educação e racismo?  

Sendo um programa que nasce de um projeto sobre sexualidade na escola 

escrito por profissionais da saúde que preocupavam-se com as vulnerabilidades 

sociais a que as crianças e jovens viviam. Nesse mesmo momento as discussões 

sobre conceito ampliado de saúde a partir da qualidade de vida e dos determinantes 

sociais surgem com muita força abrindo o leque de ações a serem contemplados 
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pelo programa. Portanto, o Programa Saúde na Escola (PSE) nasce visando uma 

integração e articulação permanente da educação e da saúde. 

Seu principal objetivo é o de contribuir para a formação integral dos 

estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com 

vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O público 

beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais 

de educação e saúde, comunidade escolar. As atividades da educação em saúde do 

PSE deverão ocorrer nos Territórios definidos segundo a área de abrangência da 

Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2009), tornando possível o exercício de 

criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da 

educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças e ginásios 

esportivos, etc). 

O planejamento das ações do PSE consideram: o contexto escolar e social, 

o diagnóstico local em saúde do escolar e a capacidade operativa em saúde do 

escolar. Mais do que uma estratégia de integração das políticas setoriais, o PSE se 

propõe a ser um novo desenho da política de educação e saúde. Por meio do 

diálogo entre comunidade escolar e equipe da Estratégia Saúde da Família. Desse 

modo, a agenda da Educação e Saúde deve envolver interlocuções entre diferentes 

setores da sociedade e dos programas/projetos já em desenvolvimento na escola e 

com parceiros locais. 

 Por meio desses grupos, profissionais de saúde e  da educação, bem como 

outros atores do território podem sistematizar, refletir e organizar práticas integradas 

para superar as dificuldades comuns. Destacamos que embora esse grupo possa 

incorporar familiares e comunidade, essa deve acontecer à medida que esse grupo 

analisar a pertinência dessas participações.  Diante das situações reveladas deve-se 

indicar a importância de articular com outros profissionais da rede, como a 

assistência social, para qualificar as conversas e tomadas de decisões - o que torna 

o grupo um espaço de formação permanente dos profissionais de saúde e 

educação. 

 O(s) mediador(es) tem como função auxiliar o grupo a expressar suas 

motivações, temores, angustias e potências de vida; auxiliar as famílias a 

minimizarem fatores de tensão na relação com seus filhos; identificar fatores e 

http://sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index.php?q=node/67
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atitudes protetoras na prevenção de riscos para o desenvolvimento da criança e 

estimular a integração de hábitos saudáveis no cotidiano das relações familiares. É 

nesse contexto de promoção da saúde e educação integral que podemos afirmar 

que o papel dos profissionais é, sobretudo, político, no sentido de que suas práticas 

favorecem os educandos a refletirem e problematizarem as contradições em que 

vivem, sejam elas sociais ou relacionais. 

Assim, tomando como aliado o PSE consegui planejar e problematizar as 

questões que eu vinha detectando com as equipes de saúde da AME. Durante as 

reuniões de matriciamento no qual o NASF conduz discussões sobre casos clínicos 

e o planejamento de algumas ações explanei a necessidade de articular um trabalho 

voltado para as questões raciais. Os profissionais sem exceções concordaram e se 

disponibilizaram para contribuir com a problemática. Então, começaram a também 

conduzir de modo mais direcionado baseado nas minhas avaliações quando 

recebiam os encaminhamentos da escola, bem como serviram como mediadores no 

contato com a direção para a minha entrada em campo. Preciso ressaltar que o PSE 

foi fundamental para validar minha entrada em campo e ao mesmo tempo instituir no 

planejamento das ações o tema das questões raciais. 

Na escola as minhas ações foram direcionadas as próprias crianças como 

também aos professores. As atividades com as crianças foram possíveis mediante 

autorização dos pais, uma vez que para as crianças participarem das ações do PSE 

esta autorização já acontece por escrito pelos pais, apenas inseri alguns pontos 

referentes a pesquisa em questão. Não houveram objeções ou recusas por parte 

das famílias. As ações para coleta das informações foram: Contações de Estórias; 

confecção de auto retratos, uso de fantoches; oficina de músicas e símbolos da 

cultura africana. Com os professor foram realizados Rodas Narrativas durante os 

encontros pedagógicos que foram gravadas e transcritas conforme autorização dos 

mesmos e anuência da escola. 

No último encontro com os professores realizei um momento de devolução 

das narrativas para corroboração das falas e reelaboração dos sentidos e 

significados de suas narrativas. Em seguida realizei uma oficina onde pude 

problematizar as questões, oferecer material pedagógico para o trabalho em sala de 

aula e orientações sobre suas condutas diante situações que envolvam práticas 

racistas e preconceituosas na escola, além de questionar o papel do projeto Político 
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Pedagógico para legitimar ações que promovam a igualdade racial durante todo o 

ano letivo. 

 

 3.2. Um Projeto Político Pedagógico (PPP) Desviante 

  

A minha primeira leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola 

Rubem Amorim aconteceu logo após aprovação do CEP em Novembro de 2015. 

Nesse período a gestora da escola prezava muito em manter um contato amistoso 

comigo, uma vez que a escola vinha me encaminhando muitas crianças para 

acompanhamentos e avaliações, além das ações educativas do PSE. Quando 

perguntei sobre a lei 10.639/03 e de que modo o PPP a contemplava, ela 

simplesmente fez menção com a cabeça que desconhecia a lei ao qual me referia. E 

então, por alguns instantes saiu e voltou com o projeto em mãos e me entregou e 

logo em seguida saiu, sem aparentar curiosidade alguma sobre o que eu queria com 

o PPP e qual a relação dele com a tal lei desconhecida. 

Além do PPP, o regimento interno da escola estava anexado, e foi onde 

encontrei algo de relevante. Mesmo assim, embora o regimento interno da escola no 

art. 12 do parágrafo 4º traga uma cláusula que enfatiza sobre o ensino da História do 

Brasil, este não especifica que devam ser estas as culturas e histórias africanas e 

indígenas como podemos ver abaixo: 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro2 

Já o PPP, este não contemplava nada sobre uma educação das relações 

raciais onde o grande foco deveria ser o desenvolvimento da identidade cultural e 

étnico-racial da criança negra, deixando-os negligenciado. Diante de todas as 

questões levantadas, de fato as crianças precisam sentir-se respeitadas, acolhidas, 

independente de crença, e etnia, ou religião, e desde muito cedo precisam aprender 

a conviver com a diversidade não somente no ambiente escolar, mas no seu dia a 

dia, no ambiente familiar, ou seja, constantemente.  

Diante da ausência de um projeto que oriente o trabalho pedagógico voltado 

para o fortalecimento de uma cultura e história afro-brasileira e africana no currículo 

escolar, torna veemente perceptível o quão historicamente se tem negado e/ou 

                                            
2 Regimento interno da escola 
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reprimido os valores e as tradições dos afro-brasileiros e dos demais grupos 

discriminados da sociedade brasileira. Pois a ausência dessas práticas não dizem 

respeito apenas a uma única escola, esta é um reflexo do que vem a ser algo 

estrutural, uma engrenagem a serviço da manutenção das estruturas vigentes, 

constituindo-se, desse modo, em um terreno fértil para que os/as estudantes 

brancos/as, negros/as e indígenas, homens e mulheres, adultos e crianças reforcem 

preconceitos e ideologias racistas adquiridos na escola e em outras instituições 

socializadoras, como a família. 

Para tanto, a implantação da Lei nº 10.639/2003 por meio de um currículo 

multicultural requer a formação continuada dos docentes e gestores da rede de 

ensino de educação básica, de forma a atender as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira. As Diretrizes se constituem em orientações de como a Lei deve ser 

implementada, faz parte de um conjunto de ações afirmativas que devem ser 

assumidas pelo Governo Federal (instância maior) e por toda a sociedade, 

representada nas diversas instâncias, assumindo um compromisso no combate ao 

racismo.  

Portanto, cabe aos educadores, educandos, corpo diretivo da escola, bem 

como familiares e à sociedade civil organizada a responsabilidade pela execução, 

fiscalização e acompanhamento da aplicação da referida lei, contribuindo, assim, 

para a disseminação de conceitos e práticas educativas que auxiliem no combate ao 

racismo e preconceito racial, ainda presentes na sociedade brasileira. Por tudo isso, 

foi e é preciso que se vigore de fato a lei para que alunos de toda educação, do 

infantil ao superior, leia, estude, saiba das contribuições que os africanos delegaram 

à história do nosso país. Mas para que isto aconteça é necessário que estas 

discussões não venham apenas a partir de iniciativas pessoais de alguns 

profissionais que defendam as causas raciais, mas sejam legitimadas por meio dos 

projetos pedagógicos perpassando todos os segmentos da instituição escolar.  

É preciso muito ainda, para resgatar um valor em se reconhecer ou se 

afirmar enquanto par do africano escravizado, é preciso mostrar às crianças e aos 

adultos que o africano trouxe para o Brasil mais que força braçal, mas uma força 

também cultural, religiosa, na linguagem falada com seus dialetos variados, nas 

afetividades, tradições, que atravessaram oceanos e não se perderam, mas foram 
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transformadas, negociadas, sincronizadas para não serem proibidas pelos novos 

olhos que as viam, que as estranhavam. 

Comecemos a apresentar a história do nosso país sobre ou a partir das 

contribuições que foram trazidas pelos africanos. Mostremos também a História da 

África, assim como estudamos a da Europa, dos países asiáticos. E assim 

estaremos ensinando às nossas crianças que todas têm seu valor, contribuição, no 

mosaico da história brasileira, desde a contribuição do adulto africano, como da 

própria criança e do que ela fazia e o que se fazia dela no Brasil escravocrata e pós-

escravocrata. 

  

Capítulo 4.  Os sentidos das crianças sobre SER NEGRA 

4.1.  Sentindo o Racismo na pele e na alma 

 

Passei muitos anos da minha vida lutando contra um Sistema. Mesmo sem 

saber eu lutava todos os dias. Muitas vezes, me pego recordando minha infância e 

percebo que minha vida escolar tinha tudo para ser aquilo que os outros esperavam 

que acontecesse...era o Sistema me mostrando qual devia ser o meu lugar ou o não 

lugar. 

Na adolescência o meu lugar no mundo já estava definido, não por mim, 

mas pelo o Sistema que os todos dias me mostrava que eu não tinha beleza, que eu 

não tinha educação de qualidade, uma escola boa, livros bons, que eu não tinha 

perspectivas de seguir naquele universo do conhecimento. 

No dia em que eu consegui uma bolsa de estudos numa escola particular 

renomada e nesse mesmo dia meu pai me disse que aquele não era o meu lugar 

pois ele não tinha condições nem mesmo de comprar materiais usados...eu 

chorei...Eu pensei: por que eu nasci? pra que eu estou aqui? por que eu não posso 

sonhar? 

Esse Sistema quase me fez desistir, mas aprendi com a minha avó que a 

gente não pode desistir de nós mesmos nunca. 

Em um momento conflitante eu paralisei de medo. Mas eu escolhi seguir 

sem olhar para trás. Segui lutando contra as expectativas dos outros sobre mim, 

lutando contra os dizeres, os olhares de não aprovação, o silêncio... 
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Quando eu escolhi reconstruir conhecimentos, quando eu escolhi a 

Psicologia, a Ciência, a Saúde e a Educação... eu escolhi fazer parte do Sistema 

que tanto me excluiu, que tanto me violentou para fazer a diferença. Hoje eu faço 

parte desse Sistema para incluir, para resgatar, para aludir e para empoderar 

aqueles que estejam à margem como eu estive um dia. Posso oferecer minhas 

mãos para apoiar aqueles que não tenham apoio, para acreditar naqueles que foram 

desacreditados. 

Minha filha terá uma trajetória diferente da minha, não irá sentir fome, não irá 

sentir frio, não irá se questionar por que nasceu com tantas expectativas, ela poderá 

sonhar com a certeza do sonho realizado. Mas minha filha irá viver algo que eu vivi e 

vivo: o preconceito. E é contra o preconceito minha luta diária. O encontro com as 

crianças, com a comunidade escolar, com as mães foi um reencontro de mim 

mesma. A empatia se faz ao entender a dor do outro porque aquela dor um dia foi 

minha.  

A seguir passo a compartilhar algumas narrativas sobre os atendimentos e 

acolhimentos psicológicos realizados às crianças negras realizados por mim. No 

mês de maio do ano de 2015, retomei o meu trabalho realizado junto a uma equipe 

de Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, após um período de dois anos em 

que fiquei afastada para realização de uma especialização e Residência 

Multiprofissional. Nesse período, como já mencionado anteriormente também 

desenvolvi uma pesquisa sobre Estética Negra e Identidade Racial com meninas 

negras.  

Foram inúmeras experiências que se assemelhavam umas com as outras 

mas com muita singularidade. A seguir poderemos ler algumas dessas vivências 

numa sala de atendimento-brinquedoteca numa Unidade de Saúde da Família. 

 

4.1.1.  Sara e o cabelo 

 

Voltando um pouco no tempo, trago-lhes um trecho da minha primeira 

experiência em campo ainda na faculdade, com uma menina negra, a Sara. Quero 

deixar claro aqui, que expor esse momento me veio como necessidade a ser 

compartilhada a partir das minhas leituras sobre a Cartografia. Posso dizer então, 
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que foi minha primeira inserção cartográfica na reelaboração do racismo dentro de 

mim mesma. A seguir a narração... 

Aos 23 anos estava cursando o terceiro período de Psicologia quando me 

deparei com o campo. A escolha pelas Unidades Básicas de Saúde enquanto 

cenário de atuação começam nesse momento.  

Sinto certa dificuldade, incialmente, em me inserir nessa Unidade, as 

recepcionistas nunca me diziam o horário em que eu poderiam encontrar a 

enfermeira que seria minha preceptora. Eu sempre ia, e ela não nunca estava. 

Depois mudei minha estratégia por perceber a malícia naquele ato.  

Em um dia chego, de repente e entro no meio dos usuários e sento no meio 

deles. Pergunto a quem está ali o que aguardam como se eu fosse uma usuária 

buscando um atendimento. Descubro que a enfermeira está numa sala atrás 

fazendo um grupo com as gestantes. Vou até lá e eis que encontro uma enfermeira 

negra e de cabelos alisados (eu também os tinha nessa época).  

Após pactuação com ela me insiro nas atividades da unidade, reuniões, 

visitas, grupos e atendimentos. Conheço uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) 

que me apresenta Sara, menina negra, 7 anos, recuperando-se de uma cirurgia de 

hidrocefalia3. A menina precisou raspar a cabeça para então realizar a intervenção e 

após essa data começou a fazer uso de boinas lindas e bordadas que sua mãe lhes 

comprava. Em certo momento seu cabelo já estava crescido e mesmo assim Sara 

não largava as boinas, nem mesmo dentro de casa. Motivo esse que causou 

estranheza a mãe. 

A mãe de Sara era ACS naquela unidade há quase 10 anos e pela 

experiência vivida entendia que a filha necessitava de ajuda e me procura 

acreditando que eu poderia auxiliá-la. 

Deparei-me pela primeira vez com o conflito de não querer ser quem se é. A 

menina Sara me revela que momentos antes de sua cirurgia o médico fala que o 

cabelo dela ia ser raspado, que depois ia começar a crescer muito feio mas que a 

mamãe colocaria um produto e que ele ficaria lindo novamente. Sara inquieta fala 

que o cabelo ainda feio não pode ser mostrado, apenas quando ele ficasse bonito.  

Naquele dia, eu vivi a angústia de não poder dizer aquela menina negra o 

quanto ela era bonita e o quanto seus cabelos eram lindos. Eu não podia dizer algo 

                                            
3 Cirurgia que reduz o acúmulo de líquor no cérebro 
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no qual eu não acreditava, eu não podia dizer que ela não precisava alisar os 

cabelos, pois os meus estavam alisados, pois meus olhos tinham lentes de contato 

de uma cor diferente dos meus. 

Naquele dia, eu entendi que eu não podia fazer psicologia enquanto a 

psicologia não fizesse parte de mim de fato. Naquele dia, eu sai de lá com os 

mesmos questionamentos que tive na infância e na adolescência sobre mim. 

Naquele dia, eu sai de lá me perguntando o porquê eu alisava meus cabelos, quem 

eu queria ser...sai de lá me sentindo impotente, eu não consegui falar e nem mudar 

a vida daquela menina e de sua mãe. 

Na semana seguinte, eu fui surpreendida pela mãe de Sara durante um 

grupo de idosos que acontecia na Associação do Bairro. Ela me disse: - Ana, eu não 

sei o que você falou para Sara, mas hoje ela está indo pra escola sem a boina na 

cabeça. Quero muito te agradecer pelo o que você fez por mim e por ela. 

Naquele instante tudo ficou claro pra mim como num “insight”. A minha 

presença foi suficiente para ser a própria intervenção. A fala não se fez necessária, a 

criança se viu representada na escuta, na acolhida e na representação fenotípica. 

Sara talvez esperasse encontrar uma psicóloga branca que dissesse como seu 

cabelo estava feio mas que iria melhorar, porém encontrou a mim.  

Claro que eu voltei lá e falei para Sara como foi importante conhecê-la e que 

ali descobri que também precisava amar e aceitar meus cabelos. Que ela havia me 

ajudado a superar meus medos. Foi nesse dia, que eu escolhi levar a psicologia 

para próximo das pessoas, para entrelaçar a saúde na educação. 

Foi nesse momento também que eu consegui responder aquela pergunta 

que havia feito a mim mesma: Por que nasci com tantas expectativas? A minha 

história podia ser de Sara e a história de Sara podia ser minha “como a fruta dentro 

da casca.”4 

Era aquela sensação que eu queria ter a vida inteira, o de ser eu no 

encontro com o outro. Aboli toda outra forma de fazer pesquisa, o empirismo, a 

neutralidade e o elitismo para ser militante das experiências cotidianas e nelas me 

refazer todos os dias. 

                                            
4 Fazendo alusão a uma fala de Machado de Assis sobre o personagem Bentinho no livro 

Dom Casmurro 
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E é por todas as Saras que não foram ouvidas e nem vistas que vou iniciar a 

próxima narrativa. 

 

4.1.2.  O lápis cor da pele e a História de João 

 

A primeira vez que vi João foi ali na sala de espera da Unidade de Saúde 

que eu trabalho. Ao chegar vi aquele menino magro, mais ou menos 7 anos de 

idade, joelhos marcados por feridas nunca cicatrizadas (de brincar, provavelmente). 

Um olhar tão triste que me fez pensar como João estava se sentindo naquele 

momento. 

Ao entrar na sala de atendimento, João e sua mãe sentam calados e 

pergunto como estão. A mãe de Joao começa logo dizendo que está ali porque a 

escola encaminhou mas que o filho dela não é doido e sim inteligente. Então 

perguntei o porquê ela achava que a escola havia o encaminhado. Então ela me diz 

que o motivo se dá ao fato de João ser muito agressivo, ter dificuldades de 

relacionar-se e precisar de auxilio pedagógico extra para aprender a ler. Pois tudo o 

que ele havia aprendido também havia esquecido. 

Pedi para a mãe de João sair da sala para conversar um pouco com ele. 

Descobri durante esse processo que João vinha sofrendo muito porque tinha um 

colega que sempre o xingava e o batia. Os xingamentos era sempre de preto 

macaco, o batia e depois dizia para a professora que a culpa era de João.  Descobri 

ainda, que a professora muitas vezes, via e ouvia o colega o xingar mas que não 

fazia nada. João falou ainda que queria muito que o pai fosse até a escola busca-lo 

na saída e que ele sempre prometia mas que nunca cumpria (soube depois que o 

pai tinha outra família e que era distante de João). 

Além de todas essas descobertas, algo me chamou atenção quando pedi 

que João desenhasse a si mesmo. João olhou a caixa de lápis, tirou todos os lápis 

de dentro e olhou para eles com um olhar de preocupação. Perguntei a João se 

havia algo errado. Ele apontou para a caixa e disse faltar um lápis, o lápis-cor-de 

pele. Perguntei que lápis seria esse, e ele aponta pra seu braço (que é preto) e diz: 

pra pintar minha cor. 

Então eu mostrei meu braço e disse, “- mas a minha cor de pele é esse preto 

ou esse marrom aqui, e a sua não está aqui?”. Ele balança a cabeça, meio reflexivo 
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como quem diz: - é...se ela pode usar eu também acho que posso. E começa o 

desenho como é possível ver abaixo: 

 

Figura 1 – J, 7 anos 

 

 

 

 

 

No final, percebo que ele não pinta o rosto do desenho e quando eu 

pergunto o porquê ele diz que não pode sujar o rostinho. Nos atendimentos 

seguintes João fala que queria ser mais claro como seu pai e seus irmãos (referindo-

se aos filhos do pai do relacionamento atual). Dizia que não queria ser preto e que 

por isso a professora não gostava dele, não o abraçava e nem beijava no rosto. 

Falava também que quando crescesse ele ficaria mais branco e que não queria mais 

estudar nessa escola. 

Fui até a escola e conversei com a diretora que se mostrou bastante 

preocupada, chamou a professora e conversamos por muito tempo. Após essa 

conversa a situação de João começou a mudar. Ele parou de se achar feio, revelou 

que a professora estava mais carinhosa e que seu colega não o xingava mais. Teve 

uma melhora significativa no rendimento escolar e na autoestima.  

A mãe aos poucos foi parando de levar o João... 
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Ouvi durante toda a infância “o lápis cor de pele” e mesmo quando eu, 

negra, pedia o tal “lápis cor de pele” era me passado um lápis com um tom claro e 

uma cor muito próxima ao rosa, ao branco, e muito longe da cor da minha pele 

negra. Tive que crescer e amadurecer para entender o que estava por traz do tal 

lápis. As ideias e os conceitos se cristalizam em nosso cotidiano e, assim, o tempo 

passa, e vamos reproduzindo quase que no modo automático o que aprendemos. 

Todavia, as vezes é preciso parar para refletir, para colocar em questão. No caso do 

famoso lápis "cor de pele" a pergunta que ecoa é qual pele?  

 

4.1.3.  O lápis cor da pele e a história de Maria Luiza 

 

Não é preciso falar que Maria Luiza foi encaminhada até mim pela escola. 

Maria Luiza chegou muito tímida e aos 5 anos já sabia como negar a si mesma. A 

queixa trazida pela mãe era de que a menina tinha sérias dificuldades de concentrar-

se, conversava bastante e que isso vinha prejudicando seu rendimento. Segundo a 

mãe trouxe que na escola Maria Luiza chegava a ser agressiva e desobedecia a 

professora. Em casa porém, Maria Luiza era tranquila e feliz. Filha de pais 

separados, Maria Luiza encarava isso com naturalidade, embora a mãe acreditasse 

que a ausência do pai era que estava influenciando no comportamento atípico da 

menina. 

Percebi Maria Luiza muito ansiosa, nada mais além disso. Ao pedir pra que a 

mesma se desenhasse, ela tira da bolsinha pequena vários lápis e eis que surge o 

lápis cor da pele. Ela desenha a escola, em destaque a sala de aula, a professora 

(lado direito), ela, as colegas e a mãe quase na porta da sala. Maria Luiza pinta o 

rosto da professora e dela com o lápis cor da pele; que ao meu ver é um lápis cor de 

rosa, como é possível ver abaixo: 

 

Figura 2 – MI, 5 anos 
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Além da questão da cor também é possível identificar a pretensão de Luiza 

de se desenhar com um cabelo mais liso e bem diferente do cabelo real dela (cabelo 

crespo). Ela fala da vontade de ter cabelo liso e grande e que a mãe escova o 

cabelo dela toda semana para ficar “arrumado” e “bonito”. Pergunto se ela saberia 

desenhar o cabelo dela do jeito que é de verdade....ela balança a cabeça e diz que 

não. Logo em seguida, ela risca com mais força o cabelo e diz que assim mais 

“bagunçado” fica parecendo com ela. Essa fala revela como a criança lida com a 

representação do próprio cabelo enquanto algo desajeitado, desarrumado e que 

para arrumá-lo precisa escovar.  

Ao conversar com a mãe, esta revela um certo incomodo em falar sobre o 

tema, com cabelos processados e alisados a mãe diz não ter tempo de cuidar do 

cabelo da filha e que escovar deixa mais prático na hora de ir pra escola. Tento falar 

da importância dela ter esse tempo para cuidar do cabelo sem usar termos 

pejorativos ou insatisfação em estar cuidando dele. Que é preciso falar como o 

cabelo é lindo para que a Maria Luiza também acredite que é bonito do jeito que ele 

é. 

A mãe não acredita que isso faça diferença alguma, acha que preciso ainda 

descobrir o que a menina tem de fato. Descobrir e curar, preciso escrever num papel 

que ela está indo a psicóloga para depois entregar na escola. Falo para a mãe que 

não se preocupe pois estarei indo à escola conversar sobre o caso. 
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Na sessão seguinte, a mãe chega falando que a professora não acreditou 

que ela havia levado a filha para avaliação. E quando falou que eu iria no colégio a 

professora disse que eu deveria ser ainda uma estagiária porque uma psicóloga de 

verdade não iria à escola e já teria dado um laudo sobre ela.  

Mais na frente conto como foi o encontro com essa professora. Mas posso 

afirmar que depois de vários encontros a mãe ficou mais sensibilizada e começou a 

mudar um pouco seu modo de falar do cabelo da filha.  

Na escola encontro Maria Luiza, menos ansiosa, mais alegre e com seus 

cabelos menos processados. O lápis cor da pele passa a não ser tão necessário, 

porém a criança não consegue ainda usar as cores mais próximas da sua cor real 

como o marrom e o preto, por exemplo, como podemos ver abaixo: 

 

Figura 3 – ML, 5 anos 

 

 

 

 

Podemos perceber ainda, que ao desenhar a si mesma o cabelo ganha um 

novo formato, com mais ondulações. A criança começa a ter percepção de si mesma 

e de como ela é. Apesar de ainda haver aproximações com uma estética 

embranquecida, Maria Luiza já iniciou um despertar para consciência de ser quem 

se é. Com um trabalho mais direcionado da família e da escola em pouco tempo ela 

passaria da negação para a aceitação. No entanto, não temos garantias de como 
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Maria Luiza está hoje, mas esse relato corrobora a perspectiva de que os modos 

como a família e a escola lidam com o racismo pode fazer diferença e auxiliar a 

criança a se sobressair diante o racismo. 

Por isso, ao observar as crianças que, involuntariamente, reproduziam 

desenhos estereotipados e utilizavam cores padronizadas, motivei-as a discutir a 

dominação estético-cultural do "lápis cor de pele" nos desenhos produzidos pelas 

crianças dentro e fora dos espaços escolares. É muito importante compreender que 

os estereótipos materializados nos desenhos infantis podem influenciar 

comportamentos preconceituosos como, por exemplo, a construção de opiniões e 

julgamentos sobre o que é “bonito” e “feio”, “certo” e “errado” e "melhor" e "pior" 

 

4.2.  Faz-de-conta que tem cabelo “bom”: a história de Maria Caroline 

 

 
“Um dia me falaram que existia cabelo ruim 

Mas por quê? Cabelo bom é o quê? Cabelo bom é o que nasce, cresce e cai 

Nasce de novo e por aí vai.... 

Que protege, penteia e enfeita 

Que ilumina, enrola e me deixa satisfeita! 

Cabelo bom é esse aqui 

Que me faz menina, alegre e perfeita! 

Se é assim, todo cabelo é bom! 

Cada um do seu jeito, 

Cada um com seu direito 

Grande, pequeno, liso ou enrolado 

Branco, preto, amarelo, ou, até azulado 

Cabelo bom é o meu! 

Porque é com ele que eu posso fazer um lindo penteado 

Bem enfeitado”! 

(Goecks, 2016) 
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São inúmeros os exemplos de preconceitos vivenciados pelas crianças 

devido as expressões cabelo “ruim” quando refere-se ao cabelo crespo e cabelo 

“bom” para referir-se ao cabelo liso.  

Ao vivenciar momentos com crianças negras eu sempre tenho as escutado 

sobre esse aspecto e tenho percebido em seus discursos que ainda essas 

expressões são naturalizadas e vistas pelas crianças como verdade absoluta. Na 

maioria das vezes, não há mediações para possibilitar a reflexão das mesmas 

acerca das nomenclaturas existentes, nem por parte da escola e nem por parte da 

família. 

Ao receber Maria Caroline (6 anos) na sala de atendimento identifico logo 

um movimento de repetição de suas mãos ao tentar colocar os cabelos atrás das 

orelhas, numa tentativa de abaixá-lo. Pergunto a Maria se algo a incomoda no seu 

corpo. Ela balança a cabeça dizendo que sim e fala: 

 

“- Meu cabelo é ruim e o da minha irmã é bom...e...eu queria o cabelo 

balançando aqui (ombros) para ficar igual a princesa” 

 

Vê-se que o padrão de beleza estipulado pela mídia encontra-se 

internalizado pela criança que apesar de ser negra e de ter cabelos crespos muitas 

vezes, não consegue ver nestas características um sinônimo de beleza. 

Pergunto o que ela acha do meu cabelo e ela ri desconcertada e depois diz 

que meu cabelo é duro. Onde você ouviu essa palavra cabelo “duro” Maria? 

Ela responde que na escola todo mundo fala cabelo “duro”.  

Então pedi para que ela passasse as mãos nos meus cabelos e perguntei o 

que ela achava. Ela me disse: 

“ – É fofo né? (risos)...bem fofinho....(mais risos) 

 

Peço para Maria pegar no próprio cabelo e me dizer o que sente. E ela meio 

que sem jeito ao toca-los faz uma cara de surpresa e finalmente, pela primeira vez 

após quase 50 minutos de tentativas, alguma reação menos negativa sobre ela e 

seus cabelos. 

Em outra sessão, Maria revela que brinca de ter cabelo “bom”, cabelo liso, 

ela mesma se corrige. Maria coloca uma toalha sobre a cabeça e pronto! Cabelos 
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lisos para balançar sobre os ombros. Revela que nesse momento ela pode ser a 

princesa que ela quiser, qualquer uma. Ela pode dançar e rodar e até mesmo brincar 

de casamento porque assim ela se sente linda. 

O cabelo é uma parte do corpo que tem grande representação junto às 

crianças pesquisadas. Sobre tal fato Gomes (2008) que o cabelo crespo é objeto de 

constante insatisfação, principalmente das mulheres negras que o carrega. Tal 

insatisfação fica evidente junto às crianças pesquisadas, sejam os meninos ou as 

meninas, estes vêm o cabelo crespo, característica física do negro, como algo feio e 

inferiorizante.  

Após a Maria sair da sala me sinto muita triste, sinto uma emoção profunda 

tomar conta de mim. Lembro de quantas vezes eu também sonhava em ter cabelos 

lisos quando eu era criança. Senti que aquela criança, assim como eu, recebia o 

tempo todo informações sobre a estética aceita, bonita e referenciada nos meios de 

comunicação. E que ela recebia e absorvia aquilo que o meio em que vive mais 

valoriza e infelizmente isso tem um impacto extremamente negativo na autoimagem 

e autoestima de Maria. 

Ao conversar com a mãe de Maria e tentar buscar estratégias 

conjuntamente, tenho a impressão de isso não faz sentido para ela, de que o que a 

filha tem é desobediência e nada mais. Sempre que falo da importância da mãe 

elogiar a filha é como se para ela isso não fosse importante e de que o problema que 

queria resolver não era esse e sim a do fato dela sempre “dar muito trabalho” para 

tudo reforça a mãe. 

Portanto, discutir a representatividade ou o bem-estar que a criança tem com 

a imagem que ela vê quando se coloca diante do espelho vai além de discutir 

identidade, ideia de representação, mas é discutir, sobretudo, como historicamente 

essa imagem foi e vem sendo construída ao longo dos anos da história brasileira. No 

próximo tópico estarei contemplando as atividades que aconteceram na escola junto 

as crianças e de que modo a ludicidade e a literatura podem ser ferramentas 

importantes que a criança reconheça o lugar de ondem vem o negro na história. 

 

4.3.  Pretinha de Neve: a literatura infantil que empodera 
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As intervenções com as crianças foram pactuadas com a gestora e 

professoras. Com a prerrogativa de que as professoras ficassem em sala de aula 

para uma melhor qualificação de suas práticas. Pelo menos para aquelas que se 

sensibilizam com as questões raciais mas não sabem como mediá-las (mais a frente 

detalho melhor num capítulo sobre as professoras). 

Minha primeira atividade nas salas do pré I e II (4 e 5 anos respectivamente) 

foi a contação de histórias. A primeira vez que entrei na sala algumas crianças 

olhavam para meu cabelo e riam. Outras como a Maria Luiza, correram ao meu 

encontro e me disse: “- Você veio doutora! Você veio sim me ver! 

Perguntei quem gostava de histórias e depois qual história eles gostariam de 

ouvir. Prontamente, algumas vozes disseram: “- A branca de neve! 

Coincidência ou não, eu havia me preparado para contar a história da 

Pretinha de Neve e os sete gigantes de Rubem Filho. Levei também imagens dos 

personagens e todos queriam ver a Pretinha de neve, como ela era, se era bonita, 

como eram seus cabelos e sua cor de pele. 

Em relação a Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, trata-se de uma 

divertida reconstrução do clássico infantil. A cor da pele da protagonista e a estatura 

dos seus sete amigos não é a única alteração em relação ao texto original. Esta 

versão acontece na África, no alto do Kilimanjaro, onde também neva. Não há 

madrasta, mas padrasto, que apesar de ausente e cruel, não tem poderes maléficos, 

nem quer matar a enteada. O espelho mágico foi substituído por um caldeirão que 

também fala, e Pretinha vai para a floresta sozinha e por sua vontade – e sem o 

consentimento de adultos. O grande vilão da história é mesmo a pouca atenção que 

os pais dão à menina, sempre envolvidos que estão com suas próprias atividades.  

Um conflito tão atual que todas as crianças se identificaram e se encantaram 

com o roteiro da história. Melhor ainda, no final todas as meninas queriam ser 

parecidas com a Pretinha. O processo de construção da identidade negra é 

influenciado também por esses momentos de afeto, carinho, pela sensação de 

pertencimento e de localização. 

Para contar a história do negro é preciso falar da escravidão uma vez que 

esta infelizmente fez parte desta história, mas é preciso não se limitar apenas a isso, 

a própria cultura afro-brasileira é riquíssima e pode e deve ser abordada na 

Educação Infantil. Por isso, Lima (2010) chama atenção para esta questão quando 
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afirma que os personagens povoam o imaginário social, influenciando também, na 

auto percepção das crianças e jovens. A autora salienta ainda, que toda obra literária 

transmite mensagens não só através do texto escrito, como também através das 

imagens ilustradas, pois elas constroem enredos e cristalizam as percepções sobre 

o mundo imaginado pela criança ou jovem 

Diferente do que possa parecer, o preconceito não é inerente aos humanos. 

Preconceito se aprende, se ensina – em frases despretensiosas, em olhares 

maldosos, em gestos não contidos e está inclusive na criança que já teve contato 

com ele.  

Para que se possa elevar a autoestima da criança negra e desenvolver 

nesta um sentimento de pertencimento ao grupo ao qual pertence faz-se necessário 

uma participação mais efetiva por parte da gestão escolar, no sentido de viabilizar 

uma educação voltada para as relações raciais, as questões identitárias e a cultura 

afro-brasileira; seria necessária também, a participação da família e de toda 

comunidade escolar, neste processo. 

 

4.4.  A percepção de si mesmo: como as crianças negras se veem  

 

Em outro momento pedi que as crianças desenhassem elas mesmas como 

forma de identificar qual a percepção de si mesma as crianças já estão construindo. 

A turma do pré I apresentaram desenhos menos elaborados, com poucos detalhes e 

com formas menos perfeitas como podemos ver a seguir:  

Figura 4 – A, 4 anos 
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Figura 5 – AL, 4 anos 

 

 

 

 

 

 

Um desenho me chama atenção tanto pela ênfase que a criança dá aos 

cabelos, fazendo-os longos e lisos, como pelo modo como ela desenha a começar 

pelos cabelos: 
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Figura 6 – VH, 4 anos 

 

, 

 

 

 

 

Este desenho como a maioria não representa a imagem real da criança que 

sendo negra (utilizo aqui a heteroclassificação5) e com cabelos crespos, na verdade, 

desenha como gostaria de ser, ou como se vê e não como se é de verdade. 

A cor negra aparece com muitas vezes, associada a personagens maus: “O 

negro associado à sujeira, à tragédia, à maldade, como cor simbólica, impregna o 

texto com bastante frequência” (ROSEMBERG. 2010 p. 84). A criança que internaliza 

essa representação negativa tende a não gostar de si própria e dos outros que se 

lhe assemelham. Atividades que evidenciem a cor negra associada a algo positivo, 

concorrem para justapor à representação negativa uma outra positiva. 

Na turma do pré II os desenhos mais ricos em detalhes também refletem a 

ausência de identificação com a raça nega e indígena: 

 

 

                                            
5 Baseada no fenótipo do sujeito e feito por outrem (contrário da autoclassificação) 
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Figura 7 – F, 5 anos 

 

 

 

 

Figura 8 – LE, 5 anos 
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Percebam que o lápis cor da pele surge ou a ausência de cor no corpo dos 

desenhos. Concordo com Vianna (2012) para quem os desenhos e formas 

estereotipados são elaborados quase que automaticamente: 

 

”Por serem basicamente os mesmo, os estereótipos de tão reproduzidos, 

multiplicados e utilizados, se tornaram largamente difundidos e aceitos, 

constituindo-se já em uma espécie de estereótipos mentais, isto é, os 

clichês estão armazenados nas gavetas de nosso cérebro e basta 

querermos para que nossas mãos consigam, sem muito esforço, 

representá-los”. (VIANNA, 2012, p.57). 

 

Portanto, quando selecionam cores para pintar os desenhos, as crianças 

também exercitam e reproduzem ações estereotipadas. Quando elegem o "lápis cor 

de pele", a estereotipia é recorrente não pelo uso de traços, texturas e formas 

repetitivas, mas sim pelo uso exclusivo de determinada cor, no caso, o rosa claro. 

Todas as árvores “devem” ser verdes; todo céu “deve” ser azul; toda flor “deve” ter 

pétalas vermelhas; todo menino “deve” usar roupas azuis e toda menina “deve” usar 

roupas rosas; todo cabelo “deve” ser loiro e, por fim, toda pele “deve” ter tons claros 

e rosados; toda pele "deve" ser pintada com o "lápis cor de pele". 

Mais à frente eis que vejo no desenho de Lara (4 anos) uma aproximação 

mais real após meses de inserção: 

 

Figura 9 – L, 4 anos 
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Lara (4 anos) sempre foi mais falante, de todas era a que tinha um cabelo 

cacheado mais em evidência pois estava solto e não preso como as demais. Lara 

me contou que havia desenhado a mim (da esquerda com coroa e maior), ela no 

meio e sua irmã ao lado (esquerdo). E que nossos cabelos eram muito parecidos e 

bonitos. Fiquei feliz com o despertar de Lara para uma identificação positiva com seu 

cabelo.  

Porém, acredito que isso também dever ter um componente familiar de 

reforço e referência, uma vez que os cabelos cacheados são melhor aceitos do que 

os cabelos crespos e afro. Isto se deve a mídia que tem estereotipado um ideal de 

negritude, aquela considerada bonita mas que embota novamente um padrão de 

aceitação. Embora isto tenha recebido críticas de pesquisadores e estudiosos que 

veem o movimento do “tombamento”, ou da valorização da estética negra, como 

algo superficial, que estaria deixando de lado questões importantes e urgentes.  

E aqui vem o grande conflito, pois algumas pessoas que fazem essa crítica, 

além de apontar uma insuficiência da valorização estética na luta antirracista, muitas 

vezes colocam esse movimento como uma espécie de ferramenta do poder branco, 

já que na moda, na mídia e em outros lugares, essas iniciativas estão ligadas à 

comercialização de produtos em cujos processos a presença da negritude está 

meramente na exposição, sendo que os ganhos finais daquilo vão para a grande 

indústria, na maioria das vezes. Outra crítica é que valorizar estética negra sem 
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promover outras ações que abordem o genocídio do povo negro e a violência policial 

seria algo nulo, sem nenhum efeito na luta antirracista. Essas críticas podem fazer 

algum sentido, dependendo do contexto, mas será que também não são limitadas? 

Eis que faço-me esta pergunta todos os dias. 

Por isso, acredito que o primeiro obstáculo que enfrentamos na luta contra o 

racismo é gostar de nós mesmos. É uma tarefa árdua, difícil e espinhosa se olhar no 

espelho e tentar sentir amor ao invés de ódio. Reverter no nosso imaginário a ideia 

secular de que a negritude é uma coisa, pequena, feia, ruim, dói bastante, porque 

temos que remexer em várias feridas sempre abertas que passamos a vida toda 

tentando esconder. Mas é só quando passamos, de fato, a acreditar em nosso valor, 

em nossa integridade humana, é que ganhamos força, somos empoderados, nos 

sentimos confiantes para enfrentar o racismo em outras dimensões. 

E essa redescoberta de nós mesmos, de nosso valor como humanos, de 

nossa ancestralidade, de nossa beleza preta, africana, deve vir com o entendimento 

e a aceitação de nossa diversidade.  

Os cabelos crespos das crianças, inúmeras vezes, são identificados como 

cabelo “ruim”, primeiro pelas mães e pela família, que internalizaram o estereótipo; 

e, na escola, pelos coleguinhas, que põem os mais variados apelidos nas trancinhas 

e nos cabelos crespos ao natural. Trabalhar a razão de ser dos diferentes tipos de 

cabelo, ensinar como tratá-los, realizar concursos de penteados afros, trazer 

trançadeiras para trançar na sala de aula, são algumas atividades que podem 

desconstruir a negatividade atribuída à textura dos cabelos crespos já na educação 

infantil. 

Por isso, identificar e corrigir a ideologia, ensinar que a diferença pode ser 

bela, que a diversidade é enriquecedora e não é sinônimo de desigualdade, é um 

dos passos para a reconstrução da autoestima, do autoconceito, da cidadania e da 

abertura para o acolhimento dos valores das diversas culturas presentes na 

sociedade. Identificar e corrigir a ideologia, ensinar que a diferença pode ser bela, 

que a diversidade é enriquecedora e não é sinônimo de desigualdade, é um dos 

passos para a reconstrução da autoestima, do autoconceito, da cidadania e da 

abertura para o acolhimento dos valores das diversas culturas presentes na 

sociedade. 
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Para finalizar esse ponto, acredito que esse movimento que busca 

valorização da estética negra pode sim, ser absolutamente importante porque 

reconstrói nossas defesas, nossos escudos, nossa resistência individual, mas 

também coletiva. Não é suficiente, mas que estratégia sozinha é suficiente? Se cada 

preta e cada preto, a partir de suas possibilidades, fizer aquilo que estiver ao seu 

alcance, conectado com aquilo que o outro faz, isso já terá um impacto enorme. 

 

 Capítulo 5.  Os sentidos das professoras pelo o não sentir 

 

Os primeiros contatos com as professoras aconteceram quando as procurei 

para falar sobre as crianças encaminhadas para avaliação e acompanhamento. Em 

algumas senti um pouco de resistência para aceitarem uma contra referência que 

assinalava que a autoestima das crianças e as dificuldades de interação e 

relacionamentos eram na verdade um sinal de sofrimento emocional pela 

necessidade de aceitação e empoderamento acerca das suas identidades étnicos-

raciais, os quais precisavam serem trabalhados em sala de aula e juntamente com 

as famílias.  

“Eu trato todas iguais...acho que não é isso não...esse aluno é muito 

indisciplinado e não presta atenção em nada...acho que quem tá sofrendo mesmo 

sou eu viu...” (Professora B) 

 

 Mais adiante, quando a escola e falei de um possível trabalho em que eu 

pudesse disponibiliza materiais, livros, textos e cartilhas que auxiliasse na mediação 

das questões supracitadas, algumas falas reforçavam uma suposta democracia 

racial vivida no contexto escolar. Conforme fala de uma coordenadora a seguir: 

 

“ – Acho super válido essa iniciativa dos profissionais da saúde da AME mas 

aqui nessa escola não há espaço para tais práticas preconceituosas. Nós 

trabalhamos nossas crianças de modo a respeitarem as diferenças do colegas” 

 

Logo que a coordenadora termina essa fala eu me direciono ao portão de 

saída agradecendo pela compreensão e parabenizando a iniciativa da escola de não 
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aceitar que tais práticas sejam fomentadas na escola. Nesse momento, o Hugo, 

garotinho do pré escolar I passa por nós duas  e me diz: 

 

“ – Tchau cabelo duro! 

 

A coordenadora que até então exaltava um discurso no mínimo curioso, se 

vê numa situação delicadíssima e lança ao menino toda sua frustação. Pegando-o 

pelo braço o obriga a me pedir desculpas e o repreende veementemente. Claro que 

não pude intervir naquele momento, tive que respeitar a coordenadora enquanto 

hierarquia vigente, além da necessidade em manter uma relação pacífica a fim de 

poder desenvolver meu trabalho. Mas depois pude problematizar essa situação 

durante uma reunião para planejamento pedagógico onde realizei as Rodas 

Narrativas.  

Para evitar comportamentos racistas, não adianta que as professoras usem 

frases de efeito, muito comuns no meio educacional, como: “Para mim, as crianças 

são iguais”, “Trato todos do mesmo jeito”, “Aqui, na sala, não tem diferença de cor”, 

“Nem percebo a cor dos meus alunos”, “Não presto atenção se tem preto ou branco 

na sala”. 

E quanto ao Hugo consegui intervir quando estive na sala de aula dele. E 

perguntei-lhe onde havia aprendido a chamar os cabelos crespos de cabelos 

“duros”. E Hugo me respondeu que outro colega mais velho o chamava assim. Afinal 

Hugo, um menino negro, embora os cabelos fossem bem curtos, quase 

imperceptíveis, aparentava na raiz a descendência africana. 

Nesse dia, pedi à Hugo que desenhasse a si mesmo e sua família; e esta 

corrobora a percepção de Hugo de que não seja negro e não tenha o cabelo crespo: 

 

Figura 10 



87 

 

 

 

Como já falei anteriormente, realizei as Rodas Narrativas durante os 

encontros pedagógicos. Estes aconteciam sempre na última sexta feira do mês. 

Participei de 4 encontros, em cada um eu levava uma questão disparadora conforme 

a metodologia dos grupos narrativos. Nesse dia, antes de iniciar a discussão a partir 

da questão norteadora eu explanei o acontecido com o Hugo e apresentei o 

desenho para que pudéssemos discutir sobre o caso:  

 

“- Ele pensa que é branco é? ai..ai...mais olhem só um negrinho daquele 

falando do cabelo da professora, olha só!” 

 

 Uma fala carregada de preconceitos mas naturalizada pelo grupo. Tentei 

levantar uma reflexão sobre a questão do preconceito ser aprendida e que o próprio 

Hugo havia sido vítima do preconceito quando um outro colega o atacava.  

Essas posturas racistas dos membros do corpo docente, pedagógico e 

também oriundas dos pais e alunos, são justificadas pelo desconhecimento do ato, 

ou por uma naturalização de expressões racistas que muitos dizem não ter mais o 

sentido original: “Vai fazer maldade lá pra suas negras”. Neguinha chega e acha que 

é a dona do pedaço. “; você está na minha lista negra”; “preta quando não suja na 

entrada, suja na saída”; “eu não vou denegrir minha imagem”. “Essa negra aí, 

safada, não me fez um favor ontem!”. Ou todas as variações possíveis que essas e 

outras expressões possam tomar e ser utilizadas” (FELIZARDO, 2009).  
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Com isso, a criança continua sendo vista como culpada em reproduzir uma 

fala que é naturalizada por muitos, pelos próprios professores. Eles não conseguiam 

perceber que o que me incomodava de verdade não era o que a criança havia falado 

de mim, mas o modo como os educadores trabalhavam essas questões com eles, 

em que momento acriança se apropria dessa fala como forma de tentar “diminuir e 

menosprezar” os outros e assim por diante. 

 

5.1. A negação de si mesmo 

 

As identidades que são atravessadas por discursos sobre a identidade 

negra, discursos estes que não se fizeram somente por marcas fenotípicas nas 

mulheres que entrevistei, mas que se amplificam na imagem institucionalizada do 

que é ser mulher negra no Brasil. E estes discursos compõem-se de elementos 

historicizados, constituídos ao longo da História da formação da identidade nacional 

e estão presente nas reformas educacionais no Brasil. 

Ademais, esses discursos também fazem parte da memória do ser brasileiro, 

porém vêm carregados de sentimentos negativos, silenciados, doloridos, ressentidos 

como na análise de Pierre Ansart (2001). Quais foram os frutos desses discursos? 

Que efeito eles provocaram nas memórias das professoras desta pesquisa? 

Quando estava diante das professoras durante o encontro pedagógico, pude 

identificar que a grande maioria eram negras, umas “branqueadas” outras 

encolhidas e bem poucas assumidas. Apesar de conversar com o grupo durante as 

rodas narrativas, as que mais me interessavam eram as professoras da educação 

infantil. Eu as observava sempre que eu podia, uma delas na primeira rodada, na 

qual perguntei que estratégias usavam para lidar com as questões raciais em sala 

de aula, preferiu não se colocar em momento algum. 

Então me peguei pensando se aquelas que não se aceitavam como negras 

havia tido em algum momento noção de como esta questão poderia estar 

influenciando no modo de se relacionar com as crianças em sala de aula... 

Quando lanço essa pergunta, muitas professoras falam sobre si mesmas 

como se estivessem superado os traços fenótipos da raça, como algo que deva ser 

reparado, reajustado e não do ponto de vista de aceitação plena: 
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“Meu cabelo era muito duro, eu não sabia arrumar, colocava uns bobes na 

cabeça e ficava mais feio ainda quando eu os tirava...ficava alto sabe...um 

horror...hoje não...hoje só tem cabelo ruim quem quer porque existe produto de todo 

jeito e pra todo bolso...(risos)” (Professora C) 

 

A consciência da negritude não aparece na fala como uma coisa boa, ou 

normal, muito menos como algo positivo. Aparece como uma recusa, como se a sua 

aparência fosse a responsável por ela passar por constrangimentos, A principal 

marca desse conflito está no cabelo: ruim, duro, pixaim, palha de aço, molinha de 

isqueiro, cocozinho de cabra, sarará. Esses e alguns outros adjetivos que marcam a 

nossa vida desde o nascimento até a fase adulta. Até em músicas, os atributos 

desse cabelo são cantados com ar de zombaria, como na música “Fricote” de Luiz 

Caldas e Paulinho Camafeu: 

 

“Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do 

tubo O negão começa a gritar Pega ela aí pega ela aí (...)”  

 

Ou então a música “Meu cabelo duro é assim”, do grupo Chiclete com 

Banana:  

 

“Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de pixaim Nega não precisa nem 

falar, nega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se parece é com você(...)” 

 

A primeira referência que se faz à mulher negra é seu cabelo. E essa 

referência negativa não tem nada de ingênuo, ela passa por estruturas de poder, 

sociais, psicológicas e culturais. Nilma Lino Gomes (2006), explica que o processo 

de distanciamento da mulher do seu corpo e do seu cabelo acontece porque a vítima 

da exclusão e do racismo passa a acreditar que há algo de natural nesses fatores. 

Acredita tanto, que passa a procurar meios de se aproximar ao máximo do aceitável, 

buscando formas de incluir-se, mesmo que para isso tenham que apagar, ou pelo 

menos tentar, símbolos que a afastem dos arquétipos de beleza e que favoreçam 

sua inclusão. Alisamentos brutais dos cabelos, tentativas de afinar o nariz com 

pregadores de roupa, uso de cremes clareadores de pele, evitar tomar sol para não 
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escurecer mais ainda a pele, buscar relações inter-raciais no intuito de clarear os 

descendentes. Todos esses recursos são utilizados na busca do padrão branco e a 

fuga do ser negro: 

 “ah...antes só Jesus na causa...mas depois eu fui arrumando...também não 

podia ira da aula de todo jeito...hoje tá assim ralinho mas já foi enorme...uma juba 

mesmo!” (Professora A) 

 

“Hoje tem esse negócio de moda...e parece que o cabelo crespo tá no 

moda... Toda novela tem uma negra com cabelo crespo...eu acho bem bonito...ainda 

bem que as pessoas já estão aceitando mais...porque antigamente ninguém saia na 

rua com um cabelo assim...igual ao seu...mas hoje é beleza” (Professora H) 

 

É desse modo que a peculiaridade da formação do povo brasileiro, marcada 

por forte miscigenação e estratégias políticas de branqueamento da população, criou 

uma classificação baseada em um dégradé de cores, que vai do branco ao negro, 

passando por todos os tipos de moreno, o que significa, simbolicamente, uma 

hierarquização que vai do bom ao ruim. Segundo Gomes (2008) essa hierarquização 

se aplica também aos cabelos, que vão do liso ao crespo, obedecendo à mesma 

classificação do corpo e tendo o cabelo dito “anelado” ou “cacheado” como 

equivalente ao corpo moreno ou “mulato, enquanto o cabelo “ruim” ao corpo negro. 

A estética corporal negra tem características próprias, e não raro mulheres 

negras têm seus cabelos discriminados. As pesquisas de Gomes (2002;2003;2008) 

e Figueiredo (2002) já constataram que a cor da pele não produz tanto efeito em 

mulheres negras como os cabelos, provavelmente esse seja um dos motivos dos 

salões de beleza receberem mulheres que querem alisar seus cabelos. A 

consciência ou o encobrimento desse conflito, vivido na estética do corpo negro, tem 

marcado a vida e a trajetória dessas meninas. Por isso, para o negro, a intervenção 

no cabelo e no corpo é mais do que uma questão de vaidade ou de tratamento 

estético; é identitária (Gomes, 2008). 

O alisamento do cabelo muitas vezes vem acompanhado de uma mudança 

de vida. No nosso caso, ele acompanha a ascensão social através da profissão de 

professora. A condição da mulher que estabelece uma relação com sua imagem, 

vinculada ao um novo padrão de vida e a manutenção do emprego. 
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5.2.  O silêncio que reverbera o preconceito 

 

Durante os atendimentos individuais às crianças, o que mais elas 

denunciavam era o silêncio das professoras nos momentos em que havia qualquer 

constrangimento praticada por outra criança por conta da cor da pele ou por causa 

do cabelos: 

 

“ A pró não gosta de mim...ela sempre briga comigo quando os meninos me 

chamam de feia...eles dizem que pareço uma macaca...mas a pró não diz nada...” 

(Maria Luiza, 5 anos) 

 

Essas atitudes, sem interferência das professoras, podem ocasionar o 

afastamento, a recusa, por parte das crianças brancas, de querer brincar com as 

crianças negras. Como relatado por outra professora, uma menina se recusava a 

brincar no parque, alegando que, se ficasse ao sol, poderia ficar preta, e ela não 

queria. Ser negro significava algo ruim, negativo, a ponto de ela se recusar a brincar 

com os colegas no parque. 

As atitudes racistas, se não problematizadas pela professora com a 

totalidade dos alunos, podem potencializar discriminações e preconceitos em 

relação às crianças negras. Calando-se, as professoras acabam contribuindo para a 

perpetuação de práticas discriminatórias, colaborando para que, de um lado, 

crianças negras, em sua maioria, cresçam tímidas, temerosas e envergonhadas de 

si mesmas, e, de outro lado, as instituições educacionais continuem sendo 

ambientes que não as acolhem, negando insistentemente sua história e cultura, sem 

protegê-las contra a violência da discriminação e do preconceito raciais.  

Acrescente-se a isso o fato de que o silêncio colabora para que crianças 

brancas cresçam acreditando na superioridade que a brancura lhes possibilita: 

 

“Sempre quando as meninas brincam querem que eu seja empregada...por 

isso não gosto de brincar de casinha...prefiro brincar sozinha...um dia elas até me 

chamaram de carvão mas a pró não brigou com elas...” (Maria Caroline, 6 anos) 
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“Tem uns meninos chatos lá...eles ficam dizendo que eu sou preto...essas 

coisas...mas eu não ligo não...eles falam todo dia...” (João, 7 anos) 

 

Na maioria das vezes, na escola há uma espécie de “silêncio” sobre práticas 

racistas e um pacto entre as partes: os negros não falam sobre racismo, os 

professores não falam sobre racismo, os pais não falam sobre racismo (GOMES, 

2003). Na verdade, todos sabem que o racismo está lá em algum lugar, apesar de 

não o identificar claramente.  

O silêncio escolar, como cita Cavalleiro (2000, p. 98) “o silêncio que 

atravessa os conflitos étnicos na sociedade é o mesmo que sustenta o preconceito e 

a discriminação no interior da escola.” Portanto, é preciso tratar da invisibilidade da 

questão racial dentro da escola, externado pela “pedagogia do silencio”. O silencio 

significa a omissão da escola em relação ao povo negro. Cavalleiro diz ainda que ao 

silenciar a escola grita inferioridade, desrespeito e desprezo ao negro. 

As formas de se apresentar este silenciar no contexto escolar se dá de 

diferentes como podemos ver ao longo desse trabalho. Ocorre desde a omissão da 

história da luta dos negros nos currículos escolares até que esta omissão incute nas 

crianças negras um ideal de ego branco. 

Durante uma conversa em sala de aula com uma das professoras perguntei-

lhe sobre as crianças, como elas eram na sala de aula e se havia alguma que 

tivesse mais dificuldades no desenvolvimento social. A professora foi falando sobre 

cada uma e em certo momento classificou como difícil uma criança negra pelo fato 

de ela “sempre querer fazer tudo” (querer auxiliá-la na sala a todo momento), a 

professora falou que isto a incomodava pois atrapalhava sua aula. Entretanto, esse 

mesmo atributo foi usado como positivo ao se referir a uma criança branca, “fácil de 

lidar”, carinhosa e atenciosa foram os termos usados. 

Tais apontamentos indicam que as concepções que as professoras possuem 

sobre os negros colaboram para o desenvolvimento de práticas discriminatórias, 

mesmo que isso ocorra sem que se perceba. As instituições educacionais podem, a 

partir dessas concepções, oferecer à criança negra e à branca oportunidades de 

desenvolvimento social, cognitivo e educacional diferentes e desiguais, 

proporcionando às crianças negras uma auto referência negativa, pois: 
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[...] no convívio com os estereótipos negativos, as crianças aprendem a internalizar 

sentimentos positivos ou negativos sobre si mesmas, e a professora é uma das principais pessoas 

que vai lhes possibilitar “informações” sobre como e o que elas são, a partir do fornecimento dos 

principais dados sobre seu desenvolvimento, suas capacidades e habilidades (SILVA, 2002, p. 139). 

 

Enfim, o nosso desafio é reconhecer e reconstruir nossos conceitos e 

conhecimentos para colocar em prática uma concepção de aprendizagem mais apta 

a enfrentar as numerosas situações que surgem ao trabalhar com a diferença e, 

assim, traçarmos um currículo que conceba que a escola seja um espaço de 

resistência proporcionando visões plurais da sociedade. 

 

  Capítulo 6.  Considerações finais 

 

Algumas considerações precisam ser tecidas acerca da experiência não 

apenas de estar em dois campos: saúde e educação mas em delinear minha 

conduta sem estar necessariamente dividindo-me mas entrelaçando perspectivas de 

intervenções sem a prerrogativa de distingui-las. Um campo interdisciplinar não 

define linhas de fronteira mas oportuniza que tais fronteiras sejam borradas. Os 

saberes precisam estar interpostos às técnicas, precisam dar vida às práticas e 

necessitam de comunicação entre as pessoas. Por isso, olhar os moldes atuais e 

encontrar estratégias de superação das linhas que delineiam os saberes 

disciplinares para pensar em possibilidades outras, já significa o primeiro passo 

rumo a superação de práticas engessadas. 

Desde que iniciei minha inserção cartográfica pude entender de que modo a 

educação pode exercer forte ação na prevenção do racismo e promoção da 

igualdade racial, as reflexões e os questionamentos formulados no decorrer deste 

texto assinalam que se faz necessário potencializar e fomentar uma formação 

específica, sobre a temática racial e educação, destinada aos professores – uma 

formação que forneça informações de como o racismo e seus desdobramentos 

estão presentes em práticas escolares e não-escolares, em nossas percepções 

sobre a população negra, nos materiais pedagógicos que escolhemos, em nossas 

relações sociais. 

Entretanto, sabemos que a introdução desse tema no currículo escolar não é 

tarefa simples, porque não basta o professor tomar conhecimento da problemática 
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em questão, e sim porque há uma correlação de forças entre o poder estabelecido, a 

escola, o currículo e toda a comunidade escolar. Pois, o currículo não é um 

“elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento 

social”. Ele transmite “visões particulares e interessadas” produzindo identidades 

também particulares e “tem uma história vinculada a formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; SILVA, 

1994). 

Portanto, compreender a existência do racismo e passar a enxergá-lo como 

algo nocivo à formulação de um projeto político e pedagógico que valorize as 

relações sociais diversas dentro da escola, seria o primeiro passo para realizar 

mudanças. A escola que assume que essas ações estão presentes no seu ambiente, 

pode elaborar estratégias que passem a favorecer o reconhecimento positivo da 

pessoa negra e facilitar o diálogo entre as diferenças, o que transformaria o 

ambiente escolar num espaço de socialização, “um espaço positivo ao entendimento 

das diferenças étnicas” (CAVALLEIRO, 2006, p. 26). 

Acredito que tais aspectos, estando presentes na formação inicial e 

continuada tem o potencial de permitir que as professoras façam emergir suas 

representações e reflitam sobre como elas incorrem em suas práticas pedagógicas. 

Para isso, as professoras precisam dar-se conta de que também reproduzem o 

racismo. Somente com essa certeza poderão refletir sobre suas atuações, tentando 

deixar longe de si e das crianças sentimentos de inferioridade, de submissão, 

atitudes estereotipadas em relação à população negra, comprometendo-se com uma 

educação antirracista e contribuindo para uma educação de qualidade. 
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