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RESUMO 

 

Partindo do pressuposto de que a criança como sujeito histórico e de direitos constrói sua 

identidade nas suas relações e práticas cotidianas no contexto familiar e escolar, mas também 

a partir dos valores de sua cultura societária, este trabalho objetiva analisar as manifestações 

indicativas da desigualdade racial entre crianças da educação infantil. As pesquisas que dão 

ênfase no pertencimento étnico-racial no ambiente escolar, principalmente na Educação 

Infantil, apontam que existe um silenciamento da escola sobre a discriminação racial, o que 

impacta na construção da autoimagem das crianças e na dinâmica da vida coletiva. As bases 

teóricas utilizadas nas discussões foram as contribuições de Cavalleiro (2000), Gomes (2013), 

Bento (2009), Munanga (2001), Costa (2007), dentre outros. A pesquisa se insere na 

abordagem qualitativa, por meio do estudo de caso. A construção dos dados se deu através da 

observação de uma turma de infantil IV em uma instituição de educação infantil do Ceará. Os 

principais parâmetros de análise foram a representatividade da diferenciação etnorracial no 

contexto escolar.  Os resultados apontam que as crianças assimilam os valores hegemônicos 

da cultura e traduzem em suas vivências tais valores, mas que, para serem apreendidas pelo 

observador necessário se faz uma análise sobre onde essas vivências ocorrem. 

 

 

Palavras-chaves: Educação Infantil. Relações Étnico-Raciais. Desigualdade Racial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Based on the assumption that the child as a historical and rights subject builds his identity in 

his everyday relationships and practices in the family and school context, but also based on 

the values of his corporate culture, this work aims to analyze the manifestations indicative of 

racial inequality between children. Research that emphasizes ethnic-racial belonging in the 

school environment, especially in Early Childhood Education, indicates that there is a 

silencing of the school about racial discrimination, which impacts on the construction of 

children's self-image and the dynamics of collective life. The theoretical bases used in the 

discussions were the contributions of Cavalleiro (2000), Gomes (2013), Bento (2009), 

Munanga (2001), Costa (2007), among others. The research is inserted in the qualitative 

approach, through the case study. The construction of the data was done through the 

observation of a group of children IV in a child education institution in Ceará. The main 

parameters of analysis were the representativity of ethnoracial differentiation in the school 

context. The results show that children assimilate the hegemonic values of culture and 

translate their values into their experiences, but that, to be apprehended by the necessary 

observer, an analysis is made of where these experiences occur. 

 

 

 

Keywords: Early Childhood Education. Ethnic-Racial Relations. Racial Inequality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante meu percurso na graduação, antes da disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil, já possuía a experiência de estar em sala de aula da 

Rede Particular de Fortaleza entre os anos de 2015 e 2016, em turmas de Educação 

Infantil. Contudo, a disciplina de estágio em Educação Infantil foi o divisor de águas na 

minha caminhada como futura pedagoga. A experiência foi marcante, pois pude refletir 

acerca de minhas práticas pedagógicas articuladas com os conhecimentos e saberes que 

vinha construindo ao longo do curso. A trajetória do estágio em Educação Infantil é citada 

por Ostetto como: 

 

O período do estágio curricular deve ser encarado como uma jornada rumo a si 

mesmo. Por quê? Porque, quando a estagiária entra em contato com a instituição 

educativa, descortina-se à sua frente um contexto de relações tão complexas e 

específicas que a empurram pra si mesma. Isso não se dá num sentido de isolá-la, 

de deixá-la só; ao contrário: ao entrar em contato com o outro, o diferente – 

instituição, crianças, educadores, profissionais em geral ‒, cada pessoa pode “se 

ver” e, dessa forma, aprender mais sobre si mesma (OSTETTO, 2008, p. 129). 

 

Se, de um lado, a vivência do estágio proporcionou aprendizagens expressivas, 

por outro lado, os desafios propostos pela professora do estágio promoveram inquietações 

e frustações em alguns momentos. A ideia de trabalhar um projeto temático sobre a cultura 

afro-brasileira com crianças de 3 a 5 anos foi proveitosa, porém desafiadora. A experiência 

suscitou muitos questionamentos: Como perceber as manifestações invisibilizadas de 

desvalorização do negro no ambiente escolar? Como promover a valorização da cultura 

negra com crianças pequenas? De que modo repassar as crianças que, as situações de 

preconceito e discriminação, produzem efeitos negativos para todos? O modo de pensar 

das crianças, suas falas, atitudes e opiniões sobre as relações etnorraciais denotava que 

promover a valorização e o respeito às pessoas negras precisava ser trabalhado com mais 

ênfase e seriedade pela escola. Não tão somente para resolver conflitos de ordem racial, 

mas para fomentar uma cultura de valorização das diversidades, de maneira a superar a 

desigualdade étnico-racial persistente na educação escolar brasileira. 

Diante destes fatos, vale evidenciar, que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Educação infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) que compreende a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica, decretam que as práticas pedagógicas devem possuir 

princípios básicos como: 
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I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades (Art°6). 

 

As práticas pedagógicas devem garantir experiências que: 

 

VII - Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade (Art°9). 

 

O seguinte artigo complementa como a criança deve ser compreendida dentro 

das propostas pedagógicas: 

 
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, 

centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura (Art.4°). 

 

Esse último artigo salienta que a criança é o principal foco das práticas 

pedagógicas e que é importante o(a) professor(a) respeitar suas necessidades, 

individualidade e expressividade, colaborando para o seu desenvolvimento integral, como 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996). 

Sendo o espaço escolar lócus da formação para a cidadania, é imprescindível 

que a atuação pedagógica contemple a educação para as relações etnorraciais e estabeleça 

como base a construção de uma sociedade equânime, norteada pelo respeito às diferenças e 

por propostas pedagógicas motivadas para luta contra o preconceito e à discriminação 

racial. 

A aprovação da Lei 10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, foi um marco na educação 

brasileira que consistiu pelas vitórias das lutas históricas empreendidas pelo Movimento 

Negro brasileiro em prol da promoção da equidade de direitos da população negra. Esta 

Lei é uma proposta educacional que objetiva reconhecer e valorizar a contribuição dos 

grupos étnicos que constituíram a sociedade brasileira, em particular os afrodescendentes 

ainda invisibilizados na nossa historiografia. 

De acordo com Gomes (2013), do ponto de vista pedagógico, a superação do 

preconceito sofre a África e o negro brasileiro poderá causar impactos positivos, 

proporcionando uma visão afirmativa da diversidade étnico-racial, entendida como uma 

riqueza da nossa formação cultural e humana. 
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Combater o racismo, lutar pelo fim da desigualdade social e racial, 

proporcionando uma reeducação, não começa somente dentro da escola, mas também no 

seio familiar e espaços socais. A escola será um local de descobertas para a criança, onde 

ela entrará em conflitos com o outro e aprenderá a conviver com as diferenças deste. A 

importância da educação para as relações étnico-raciais ser abordada logo na primeira 

etapa da educação básica, dá-se a este fato. 

 

O importante é apoiar as crianças, desde cedo e ao longo de todas as suas 

experiências cotidianas na Educação Infantil no estabelecimento de uma relação 

positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua auto-estima, no 

interesse e curiosidade pelo conhecimento do mundo, na familiaridade com 

diferentes línguas, na aceitação e acolhimento das diferenças entre as pessoas 

(DNCEI, 2009, p. 14).  

 

Conhecer a história e a cultura afro-brasileira permite elaborar práticas 

pedagógicas em que todas as crianças possam valorizar, se reconhecerem e se 

identificarem com a herança africana presente na sociedade brasileira. Como infere Neves 

(2008, p. 3): “O processo educativo pode ser uma via de acesso para a criança negra ao 

resgate de sua identidade, autoestima e autonomia, pois a escola é o ponto de encontro e 

embate das diferenças étnicas, podendo ser instrumento eficaz para diminuir e prevenir o 

processo de exclusão social e incorporação do preconceito pelas crianças”. Vale ressaltar 

que não somente para as crianças negras, o que é importante, mas, para todas as crianças 

em convívio.  

Outra pesquisadora contempla em sua fala, sobre a minha inquietude em 

pesquisar sobre esse tema: 

 

Ao silencio dos movimentos sociais sobre a educação da criança pequena, se 

associa um intenso desconhecimento de nós pesquisadores/as sobre as relações 

raciais que se constroem no âmbito da creche e da pré-escola e da pequena 

infância. Não raro, preenchemos este desconhecimento por aproximações com o 

que ocorre nos outros níveis ou etapas da escola, com as crianças maiores 

(ROSEMBERG, 2012, p. 32). 

 

A minha trajetória acadêmica foi cercada de indagações sobre qual assunto 

abordar em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No entanto, tive uma experiência 

por quase dois anos como estagiária em Educação Infantil e que me deixou certa de que 

meus estudos seriam com crianças pequenas. E foi durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Educação infantil, que meu interesse sobre as relações étnico-raciais 

iniciou. Esta experiência aguçou meu olhar para estas questões e apreciar com mais afinco 

a temática. Outra questão que me fez optar por discutir essa temática é a minha 
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ascendência. Eu, mulher branca, tenho ascendentes afro-brasileiros. Meu avô por parte de 

mãe, é negro. Em algumas situações em que mostrava uma foto minha quando criança com 

ele, algumas pessoas desacreditavam que era possível eu ter ascendência negra. Isso mexeu 

muito comigo, me deixando chateada. Como era possível, em pleno século 21, as pessoas 

ainda internalizarem tanto o racismo? E de modo tão velado ao ponto de não se darem 

conta do seu posicionamento?  Na oportunidade em que tive de conhecer mais sobre os 

estudos acerca das questões étnico-raciais, decidi estudar essa temática para o Trabalho de 

Conclusão de Curso, trazendo-a para o campo da Educação Infantil, com que tenho mais 

afinidade. 

No contexto social brasileiro, as narrativas que circulam entre nós são capazes 

de representar as diferenças etnorraciais como desigualdades, iniciadas no período da 

colonização do Brasil. Essas narrativas difundidas, até hoje, são eurocêntricas, do homem 

branco, nas quais este último está posicionado como modelo de referência hegemônica 

social. Àqueles que não se encaixam neste padrão são considerados diferentes, inferiores e, 

por consequência, excluídos da participação na sociedade. 

No entanto, como bem explica as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, as relações de poder não atingem somente a população negra: 

 

Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a 

ideologia do branqueamento só atingem os negros. Enquanto processos 

estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão 

arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos 

étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados desses processos incidem de 

maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades 

nas suas trajetórias de vida escolar e social. Por isso, a construção de estratégias 

educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os 

educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial (BRASIL, 

2004, p. 16). 
 

Observando esse panorama social e sabendo que alguns professores de 

Educação Infantil apresentam dificuldades de perceberem os problemas que surgem na 

convivência entre crianças de diferentes grupos étnicos como atos discriminatórios e 

preconceituosos, o seguinte trabalho tem como objetivo geral analisar em que 

circunstâncias se manifesta a desigualdades raciais no convívio escolar. 

Este trabalho aborda, então, o rastreio das marcas invisíveis do racismo no contexto da 

educação infantil e se justifica pela necessidade de compreender, estudar, refletir sobre 

uma temática que carece de mais pesquisas, principalmente no campo da Educação 

Infantil.  
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O seguinte relato de pesquisa está dividido em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo é dedicado expor os documentos, leis, discussão e reflexão sobre a história do 

negro e educação no Brasil. O segundo capítulo aborda sobre o Racismo e alguns conceitos 

pertinentes, e sobre as tensões raciais no contexto escolar. O terceiro capítulo integra a 

trilha metodológica. O quarto capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os 

resultados do trabalho de campo. Seguindo, apresento as considerações finais e referências 

bibliográficas. 

A sondagem bibliográfica teve o foco em trabalhos de estudiosos que já 

abordaram a temática das relações étnico-raciais na Educação Infantil, como: Santiago 

(2014), Munanga (2001), Demarzo (2008), Neves (2008), Costa (2007), Gomes (2005) 

Silverio (2005), Bento (2009) e a pesquisadora que apresentou estudos mais relevantes 

nesta área, Cavalleiro (2000). Também foram utilizadas fontes documentais como as 

DCNEI (2009), LDB (1996), etc. 
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1  APORTE TEÓRICO 

 

1.1 Contexto histórico da educação infantil: documentos e leis que norteiam a 

Educação Infantil no Brasil 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, sendo ofertada 

obrigatoriamente pelo Estado em creches e pré-escolas e definida como direito das 

crianças, conforme a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) em seu Art. 208°, 

inciso IV. Esta lei legitima as creches como instituições educativas. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) decreta proteção às crianças, reforçando seus 

direitos e garanti-los ante a sociedade como infere o Título I das Disposições Preliminares: 

 

Art.3 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (p. 25). 

 

No contexto histórico da educação infantil, segundo Nascimento (2015), a 

infância, a maternidade e o trabalho feminino, em conjunto com a questão econômica do 

processo de constituição da sociedade capitalista, da urbanização e da organização do 

trabalho industrial contribuíram para as primeiras creches se constituírem no Brasil. 

A partir do período republicano, com a chegada da indústria, as instituições 

educacionais foram inauguradas para atender as crianças filhas de trabalhadores e 

operários. As mudanças no cenário social e trabalhista, que implicaram na participação da 

mulher no mercado de trabalho, aumentaram mais ainda a necessidade de instituições de 

educação infantil. 

No estado de São Paulo, desde dezembro de 1920, a Legislação previa a 

instalação de Escolas Maternais, com a finalidade de prestar cuidados aos filhos 

de operários, preferencialmente junto às fábricas que oferecessem local e 

alimento para crianças. As poucas empresas que se propunham a atender os 

filhos de suas trabalhadoras o faziam desde o berçário, ocupando-se também da 

instalação de creches (KUHLMANN JR., 2000b, p. 5). 

 

No início das instalações educativas no Brasil, o governo designava às creches 

o dever de ofertar assistência à família, cuidando das crianças mais carentes.  

 

Em 1927, o governo brasileiro consolidou todas as leis existentes a respeito da 

assistência e proteção à infância, criando assim o primeiro Código de Menores. 
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Essa legislação foi produto de décadas de lutas, sempre mais intensas, para 

proteger as crianças pobres de doenças, das precárias condições de sobrevivência 

e daquilo que alguns acreditavam ser a ignorância e superstição de suas mães. 

Foi também o resultado de repetidos esforços no sentido de combater o crescente 

problema da delinquência juvenil (WADSWORTH, 1999, p.103). 

 

Os primeiros jardins de infância no Brasil apresentavam tratamentos diferentes 

às elites e as crianças carentes. De acordo com OLIVEIRA et al: 

 

[...] crianças dos diferentes grupos sociais eram submetidas a contextos de 

desenvolvimento diferentes e desiguais nas famílias, nas creches e pré-escolas. 

Enquanto que as crianças pobres eram atendidas em creches com propostas que 

partiam de uma idéia de carência e deficiência, as crianças mais ricas eram 

colocadas em ambientes estimuladores e consideradas como tendo um processo 

dinâmico de viver e desenvolver-se (OLIVEIRA, 1992, p. 21). 

 

 Ocorreram diversas mobilizações sociais com o intuito de conquistar uma 

educação igualitária das crianças, como a do Movimento de Luta por Creches, que 

pressionou o Estado para defesa de um caráter educacional das instituições e não somente 

um caráter assistencialista. Como explica Kuhlmann Jr. (2000b, p. 9 apud CAMPOS, 1985, 

p.48): 

 

A discussão sobre o papel da educação infantil encontrava fortes argumentos 

para se entender a orientação assistencialista como não-pedagógica, tanto em 

aspectos administrativos – como a vinculação de creches e pré-escolas a órgão de 

assistência social -, quanto em aspectos políticos – como a diminuição das verbas 

da educação e o seu esvaziamento pela inclusão das despesas com merenda e 

atendimento de saúde nas escolas (p.9). 

 

 Somente no ano de 1988, com a implementação da Constituição Federal, as 

creches e pré-escolas fariam parte do sistema educacional brasileiro. A educação infantil 

ganha mais legitimidade e definição com a LDB 9.394/96. Esse marco é importante, pois: 

 

O reconhecimento dessas instituições como parte do sistema educacional, 

apontando para a possibilidade da superação desses espaços de segregação 

social, que isolam as crianças pobres em instituições educacionais vinculadas aos 

órgãos de assistência social (KUHLMANN JR, 2000a, p.493). 

 

O papel da escola de educação infantil é de ampliar as experiências, 

acompanhar, avaliar o desenvolvimento da criança.  

Para expandir ainda mais os direitos da criança, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Capítulo II da educação básica, Seção II da Educação Infantil 

assegura: 
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Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade (LDB, 1996, p.8). 

 

As creches e pré-escolas que atendem crianças de zero a seis anos, com o 

compromisso de cuidar e educar; devem promover o desenvolvimento de suas habilidades 

motoras, sócio e afetivas, essenciais para a construção da sua identidade, respeitando suas 

especificidades. Como está proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, as instituições devem garantir experiências que: “Promovam o 

conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade 

e respeito pelos ritmos e desejos da criança” (BRASIL, 2010). 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil possuem o 

objetivo de cooperar com as políticas públicas em torno da Educação Infantil, sendo uma 

referência de sistematização e que colabora no desempenho educativo das instituições, 

priorizando o aprimoramento da qualidade da Educação Infantil. 

 

Da mesma forma que defendemos uma perspectiva educacional que respeite a 

diversidade cultural e promova o enriquecimento permanente do universo de 

conhecimentos, atentamos para a necessidade de adoção de estratégias 

educacionais que permitam às crianças, desde bebês, usufruírem da natureza, 

observarem e sentirem o vento, brincarem com água e areia, atividades que se 

tornam especialmente relevantes se considerarmos que as crianças ficam em 

espaços internos às construções na maior parte do tempo em que se encontram 

nas instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006, p. 17). 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), é 

um documento que faz parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, possuindo o objetivo 

de auxiliar os professores da educação infantil nas suas práticas pedagógicas, no que tange 

ao processo educativo e desenvolvimento da criança. Este documento é de caráter 

instrumental e didático, que permite caminhos norteadores para o professor, ajudando a 

orientar e refletir sobre sua prática. O RCNEI está disposto em três volumes: Introdução; 

Formação pessoal e social e Conhecimento do mundo. 

O documento de grande importância para compreender os estudos das questões 

étnico-raciais são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para as Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ele possui 

o objetivo de organizar conteúdos e práticas que precisam ser executadas e que atua na 
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construção de uma sociedade mais justa e democrática, implicando na construção de uma 

identidade negra positivada que: 

 

[...] 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 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 (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

 Este parecer busca promover uma educação que valorize a cultura do outro, 

respeitando suas diferenças, sem provocar distanciamento, possibilitando uma reeducação 

das relações raciais entre os distintos grupos étnicos, produzindo conhecimentos e 

articulando passado, presente, futuro da realidade do povo negro, bem como de toda a 

sociedade brasileira. A escola, como um ambiente de formação cidadã, portanto, deve 

proporcionar igualdade e equidade para todos, sendo assim: 

 

Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que 

desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, superando o 

etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, 

desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido a palavras e a 

raciocínios desvinculados da experiência de ser inferiorizados vivida pelos 

negros, tampouco das baixas classificações que lhe são atribuídas nas escalas de 

desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas (BRASIL, 2004, p.15). 

 

Os estabelecimentos de ensino devem desenvolver uma cultura de combate ao 

racismo e as desigualdades raciais, objetivando fortalecer entre os negros e despertar entre 

os brancos a consciência negra, de modo a impactar suas relações. Sendo assim: 

 

[...] aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída responsabilidade de 

acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos 

escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira; de 

fiscalizar para que, no seu interior, os alunos negros deixem de sofrer os 

primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas (BRASIL, 2004, 

p.18). 

 

Outro documento oficial de suma importância, que norteia os currículos e as 

propostas pedagógicas, é Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse documento 

define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver durante 

toda as etapas da Educação Básica. 
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Diante dos vários documentos oficiais, as orientações para melhorar a 

qualidade do ensino da Educação Infantil e o currículo dos estabelecimentos de ensino, o 

combate do preconceito e racismo é viável. É necessário que também sejam ofertadas 

formações continuadas para os professores(as) e que se tenha um compromisso para 

continuidade de ações educativas de valorização das diferenças. Todos estes documentos 

oficiais estão à disposição de todos os profissionais da educação e aos interessados, 

visando colaborar para o trabalho e orientação da prática educativa. 

 

1.2 O que tem a nos dizer a Lei nº 10.639/03  

 

O sistema educacional brasileiro, por muito tempo esteve submetido a um 

processo de exclusão e segregação social e cultural da população negra, revelando uma 

educação eurocêntrica que enaltecia a cultura branca em detrimento da cultura negra, 

esquecendo-se das contribuições da população negra. Deste modo:  

 

[...] a Educação se constitui como uma das principais ferramentas de ação no 

processo de transformação social de um povo, assim, a escola é um núcleo de 

cultura importante nesse processo, pois suas salas de aulas são espaços para a 

construção de diálogos que fortaleçam práticas democráticas e cidadãs, 

contribuindo na formação social do alunado desde a primeira infância, através de 

ações educativas que estimulem valores, hábitos e comportamentos que 

promovam o respeito às diferenças e a diversidade étnico-racial (COSTA; 

SILVA, 2014, p.4). 

 

Sabendo o papel da educação para o povo brasileiro na construção da cidadania 

e respeito à diversidade, algumas entidades de luta negra entraram com reivindicações para 

garantir uma educação que reconhecesse a cultura afro-brasileira, como o Movimento 

Negro. Uma das conquistas mais importantes do Movimento Negro, foi a Lei n° 10.629/03, 

resultado de intensas mobilizações em prol da valorização e promoção da cultura da 

população afro-brasileira no contexto educacional. A Constituição de 1988, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 

foram precursoras da Lei, o que garantiu novos nortes para as políticas educacionais, mas 

que não possibilitaram uma maior visibilidade das temáticas afro-brasileiras.  

A Lei Federal n°10.639, de 09 de janeiro de 2003, modifica a Lei n° 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, que determina as Diretrizes e Bases da educação nacional, para 

inserir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade do conteúdo de História e 
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Cultura Afro-Brasileira e Africanas. Sua aprovação viabilizou um novo momento da 

relação entre o Estado e os movimentos sociais. 

Após a sanção desta lei, o Conselho Nacional de Educação aprovou a 

Resolução I, de 17 de março de 2004, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

Esta conquista é um passo inicial, que possibilita fomentar medidas para 

reparar danos provenientes do racismo e da discriminação sofrida pelos negros. O papel da 

escola, segundo essa diretriz, deve ser de promover práticas antirracistas e 

antidiscriminatórias nos seus projetos político-pedagógicos e no currículo. Os educadores 

devem partilhar de práticas educacionais que respeitem às identidades culturais e 

religiosas, que combatam atos preconceituosos, que valorizem as heranças culturais dos 

povos africanos e afro-brasileiros. A Lei preceitua o respeito à diversidade etnorracial 

como um princípio democrático do exercício da cidadania. 

Conhecer as raízes africanas e sua colaboração para a formação da sociedade 

brasileira permite traçar novos olhares e superar mitos que cercam a figura do negro desde 

a escravidão. Como destaca Nilma Lino Gomes: 

 

Essa revisão histórica do nosso passado e o estudo da participação da população 

negra brasileira no presente poderão contribuir também na superação de 

preconceitos arraigados em nosso imaginário social e que tendem a tratar a 

cultura negra e africana como exóticas e/ou fadadas ao sofrimento e à miséria 

(GOMES, 2003, p. 72). 

 

A aplicação da Lei possibilita a desconstrução de um molde educacional 

pautado em práticas eurocêntricas, que excluem a participação dos negros. Intervém na 

função da escola como um espaço democrático e transformador dos valores que sustentam 

privilégios sociais. Na perspectiva pedagógica, superar preconceitos sobre a África e o 

negro brasileiro, propicia uma visão afirmativa em relação à diversidade étnico-racial e a 

compreende como riqueza da nossa diversidade cultural. Na perspectiva política, esse 

mesmo entendimento deverá ser discutido frente às relações de poder, de dominação e dos 

contextos de desigualdade e de colonização (GOMES, 2013). 

A Lei n° 10.639/03 não preconiza como objetivo a mudança do eixo 

eurocêntrico pelo afrocêntrico, mas a diversidade nos currículos escolares. Tem a 

finalidade de promover e fomentar novos conhecimentos, que possibilitem resgatar a 

história dos africanos e afrodescendentes e valorizar suas contribuições para formação da 
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sociedade brasileira. Diante deste fato, a escola configura-se como instrumento de 

formação cidadã, capaz de formar pessoas com atitudes de respeito, e assim, consolidar 

posturas que valorizem a pluralidade étnico-racial.  

Quando visualizarmos que a valorização da cultura negra possibilitou 

condições igualitárias ao negro nos diversos eixos sociais, conseguimos chegar em seus 

objetivos. Até alcançar esse objetivo final, estratégias devem ser lançadas e executadas. Os 

professores precisam passar por uma capacitação, reaprendendo sobre a História e Cultura 

Africana e afro-brasileira pois muitos não estão preparados e/ou seguros de abordar sobre a 

temática.  

 

Esse movimento dialético e dialógico de descontruir e reconstruir só será 

possível após um processo de reaprendizagem dos educadores sobre os valores 

culturais típicos da cultura negra, como modo de conceber o mundo, estéticos, 

entre outros. Observa-se que o tratamento da identidade negra é complexo, 

supera as questões pigmentocráticas e pode contribuir para outras reflexões, nos 

campos de gênero e de sexualidade, por enfatizar a importância do respeito à 

diversidade (SANTOS, 2008, p. 19). 

 

Outra função designada para a escola é garantir direito de acesso à educação 

para todos os brasileiros e ser entidade de luta (a princípio) contra as várias formas de 

discriminação, exclusão, intolerância e violência. Reconhecer que a comunidade 

afrodescendente vem sofrendo opressões históricas permite avaliar a importância de inserir 

no currículo escolar de temas que abordem a história da cultura africanas e afro-brasileiras 

numa perspectiva afirmativa, construindo uma sociedade pautada no respeito à sua 

identidade que é multicultural e pluriétnica.  

A contribuição que a Lei oferece é de a sociedade reconhecer e valorizar a 

riqueza cultural negra, através de ações afirmativas. Para Joaquim B. Barbosa Gomes 

(2001): 

 

[...] as ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas) 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 

nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus 

entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a 

combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas 

também a discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. De 

cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, 

têm como meta, também, o engendramento de transformações culturais e sociais 

relevantes, inculcando nos atores sociais a utilidade e a necessidade da 

observância dos princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas 

esferas do convívio humano. Constituem, por assim dizer, a mais eloqüente 

manifestação da moderna idéia de Estado promovente, atuante, eis que de sua 

concepção, implantação e delimitação jurídica participam todos os órgãos 

estatais essenciais, aí incluindo-se o Poder Judiciário, que ora se apresenta no seu 
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tradicional papel de guardião da integridade do sistema jurídico como um todo, 

ora como instituição formuladora de políticas tendentes a corrigir as distorções 

provocadas pela discriminação (GOMES, 2001, p. 6-7). 

 

As ações afirmativas buscam assegurar oportunidades de acesso dos grupos 

discriminados, possibilitando sua atuação nas diversas áreas da sociedade.  

 

 

1.3 As contribuições do Movimento Negro para a Educação no Brasil  

 

A desigualdade social caracteriza nossa sociedade desde os séculos passados e 

persiste se reinventando até os dias de hoje. Os graves problemas educacionais que 

prejudicam a comunidade negra brasileira permanecem. Desde o Brasil Colônia, as 

políticas públicas restringem as condições de ascensão social e transformação na qualidade 

de vida da população negra. Em relação à educação, o Decreto n°7.031-A, de 6 de 

setembro de 1878, determinava que os negros só deveriam estudar no período noturno e 

ainda assim, a elite traçou estratégias para impedir seu acesso, impossibilitando sua 

escolarização. Nos dias atuais, os mecanismos que impedem este acesso, ainda persistem 

em impossibilitá-los. 

No início século XX, em uma conjuntura de mudanças sociais devido a 

modernização da sociedade, observamos que a população negra ainda era abandonada, sem 

possuir direitos que lhes assegurassem as mesmas oportunidades que a população branca, 

privilegiada, tinha. O Estado, vinha então, colaborando de forma passional, para a 

precarização educacional e moral dessa população. A partir desse cenário, nos anos iniciais 

da república, grupos de protestos organizado por negros apareceram em diversas 

localidades do Brasil. Conforme Gonçalves e Silva (2000, p. 139): 

 

As organizações desempenham vários papéis no interior da população negra. São 

pólos de agregação que podem funcionar como clubes recreativos e associações 

culturais (grupos que preservam valores afro-brasileiros), ou como entidades de 

cunho político, ou, mais recentemente, como formas de mobilização de jovens 

em torno de movimentos artísticos com forte conteúdo étnico (hip-hop, blocos 

afros, funk e outros). Em muitos casos elas se configuram como instâncias 

educativas, na medida em que os sujeitos que participam delas as transformam 

em espaços de educação política. 

 

Com maior visibilidade nacional, essas organizações objetivavam uma maior 

participação na sociedade, lutando contra a discriminação racial e promovendo seu 

reconhecimento e enaltecendo a figura do negro. 



25 
 

 
 

No que se refere à educação, o Movimento Negro teve uma grande 

participação, tendo-a como uma de suas bandeiras de luta. Os conflitos inter-raciais que 

tiveram início com a escravidão deixaram marcas dolorosas. Por isto, reivindicavam o 

direito a educação, direitos sociais e políticos. Na ausência de políticas públicas que 

atendessem suas necessidades, foi que as organizações negras começaram a ofertar ensino 

para adultos e crianças negras. 

A imprensa da comunidade negra também teve grande importância, sendo 

utilizada como meio de propagar o seu discurso, divulgando a educação como ato político 

e emancipatório. Os seus diálogos eram críticos, tanto voltados para a política da época 

quanto para a conduta dos negros, visto que estes ainda não possuíam uma postura crítica 

acerca da sua condição diante dos acontecimentos da época e de sua participação na 

sociedade brasileira. 

A Frente Negra Brasileira (FNB), um dos grupos mais ativos, ofertou uma 

educação ampla aos grupos negros e que buscavam inserir o negro dentro da esfera 

política. Este grupo tentou fundar uma escola, mas devido à grande demanda de pessoas, 

não conseguiu por conta da falta de recursos. A FBN, dentre seus objetivos, buscou 

resgatar a autoimagem negra que havia sido deturpada ao longo dos anos, pela falta de 

mecanismos psicossociais que colaborasse com a inserção do negro na sociedade e devido 

a um passado escravista (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 144). 

Sabendo que para o Estado, o negro devia ter suas ações limitadas, estagnadas, 

devendo ser excluído do progresso da sociedade, ocasionou o descontentamento e 

desconfiança por parte de grupos do Movimento Negro, que então passou a tentar reerguer-

se só (Fernandes, F., 1986). Com o passar das décadas, o descontentamento dos grupos 

negros só aumentava, trazendo novas reivindicações.  

Outro grupo relevante para expandir as discussões sobre as questões raciais, foi 

o Teatro Experimental do Negro (TEN). Este grupo participou da Convenção Nacional do 

Negro Brasileiro, como destaca Gonçalves e Silva (2000, p. 147): 

 

Foi no período da preparação da Convenção que o TEN ampliou suas alianças 

em nível nacional. Via-se, naquele evento, uma oportunidade de os militantes 

poderem discutir questões raciais, de diferentes partes do país, sem fragmentá-las 

ou considerá-las como simples conflitos localizados. 

 

O Teatro Experimental do Negro, discutia a discriminação através da cultura e 

da educação pretendendo recuperar as heranças africanas no contexto brasileiro. O seu 

objetivo principal era combater o racismo. Para eles, a precariedade em que vivia a 
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população negra, com baixa escolarização, não era um problema intrínseco do negro, mas 

um problema nacional (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 148).  

O Movimento Negro Unificado (MNU) foi outro grupo de destaque no fim da 

década de 70, como mostra Gomes (2012): 

 

Esta organização de caráter nacional elege a educação e o trabalho como duas 

importantes pautas na luta contra o racismo. O MNU talvez seja o principal 

responsável pela formação de uma geração de intelectuais negros que se 

tornaram referência acadêmica na pesquisa sobre relações étnico-raciais no 

Brasil (GOMES, 2012, p. 738). 

 

Já neste período, o Movimento Negro originou novas entidades, com maior 

capacidade para discutir a temáticas ligadas a educação. Este fato se deu em decorrência de 

alguns poucos militantes alcançarem o nível médio e/ou superior. E por isto, passaram a 

entender e discutir cada vez mais a exclusão dos negros da sociedade, começando a lutar 

de maneira efetiva. Segundo Gomes (2012): 

 

É possível dizer que, até a década de 1980, a luta do movimento negro, no que se 

refere ao acesso à educação, possuía um discurso mais universalista. Porém, à 

medida que este movimento foi constatando que as políticas públicas de 

educação, de caráter universal, ao serem implementadas, não atendiam a grande 

massa da população negra, o seu discurso e suas reivindicações começaram a 

mudar. Foi nesse momento que as ações afirmativas, que já não eram uma 

discussão estranha no interior da militância, emergiram como uma possibilidade 

e passaram a ser uma demanda real e radical, principalmente a sua modalidade 

de cotas (GOMES, 2012, p. 738). 

 

Os anos 90 foi cenário de muitas mudanças políticas, sociais e econômicas no 

Brasil. Após o período da ditatura, os movimentos sociais elevaram novamente sua voz 

para a reestruturação do Estado democrático de direitos. A emancipação do Movimento 

Negro, nesta nova fase, demandava por ações afirmativas, como manifesta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana: 

 

Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações 

afirmativas, isto é, conjunto de ações políticas dirigidas à correção de 

desigualdades raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento e 

diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e 

mantidas pela estrutura social excludente e discriminatória (BRASIL, 2004, p. 

12). 

 

Na trajetória do Movimento Negro, a educação foi considerada como uma 

valiosa arma, buscando alcançar as demandas da comunidade negra e promover o combate 

contra as desigualdades raciais e sociais. Deste modo: 
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O caso dos negros e do movimento social negro, o retorno do debate sobre raça 

tem sido estratégico para desvendar os caminhos da construção social da 

diferença que se transformou em desigualdade. A compreensão crítica do 

passado é fundamental para entender o presente e construir um futuro em que a 

raça efetivamente não seja um operador permanente de desigualdades de 

oportunidades (SILVERIO, 2005, p. 143). 

 

Na atual conjectura educacional, as reivindicações por parte do Movimento 

Negro, possibilitaram a implementação de políticas do MEC, leis federais, decisões do 

Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (GOMES, 2012). 

 

 

1.4  O negro no contexto escolar: um lugar de fala? 

 No ambiente escolar, o quadro demonstra ser desvantajoso para o negro e para 

o branco. Para Bento (2009) o branqueamento, no Brasil, é um processo que é 

frequentemente visto como um problema do negro e que, desconfortável com sua condição 

de negro, procura se identificar como branco. Neste processo, o branco pouco aparece, 

apenas sendo visto como um modelo universal a ser seguido e alvo de inveja dos não-

brancos. Bento, aponta em muitos de seus estudos sobre o branqueamento, que o processo 

de branqueamento foi algo inventado e mantido pela elite branca brasileira, que esta alega 

ser este um problema do negro. 

 

O outro lado dessa moeda é o investimento na construção de um imaginário 

extremamente negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, danifica 

a sua auto-estima, culpa-o pela discriminação que sofre e, por fim, justifica as 

desigualdades raciais (BENTO, 2009, p. 28). 

 

Este imaginário social distorcido é mantido a altos custos pela elite branca, que 

perpassa para todas as esferas sociais, como no ambiente escolar e no currículo, onde o 

racismo enredou seus tentáculos.  

 Alguns estudos e pesquisas nas escolas brasileiras, como de Cavalleiro (2000) 

e Santiago (2014), apontam que o racismo surge de diversas formas, veladas ou não. 

Outras pesquisas, como Rodrigues (2014), apontam que a evasão escolar, ocorre por um 

silenciamento “gritante” sobre a condição de permanência do negro no estabelecimento 

educacional. Refletindo estes fatos, questiono: Em que momento ouvimos as circunstâncias 

que levam crianças e jovens negras a se distanciarem contexto escolar? Que motivos os 

levam a tomar esta atitude? O que eles têm a contribuir para a educação? Onde está a 
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liberdade de expressão na escola?  Como alegar falta de interesse pelos estudos por alguém 

que repetiu 3 anos? Será que é só falta de interesse? 

Nesse sentido, antes de falarmos em liberdade de expressão, é necessário 

constituir quem é o sujeito que sempre foi autorizado a falar e mais, a refutar uma história 

pautada num ponto de vista hegemônico branco, sabendo da existência do silenciamento 

histórico dos grupos discriminados (SANTOS, 2017). Esse silenciamento histórico dos 

grupos discriminados se dá pela visão distorcida do lugar do branco em relação as 

desigualdades raciais no Brasil (BENTO, 2009). 

Diante de muitos limites que, simbolicamente ou não, a escola impõe as 

crianças e jovens negros, estes se veem em um local que não os comtemplam, não possui 

os mesmos discursos quando o assunto envolve a cor da pele. A fala, a expressão, não é um 

direito que é garantido a todos de forma equânime, e que, somando este fato da negação da 

expressão, existe uma hierarquia de vozes.  

A escola deveria ser um local em que se requer a convivência democrática 

entre diferentes, combater a toda forma de discriminação e valorizar a contribuição das 

diferentes etnias que consolidaram a sociedade.  

No que se refere a participação da população afro e afro-brasileira na sociedade 

brasileira, de modo geral, o silencio das suas manifestações pode ser observado na mídia, 

nas diversas representações do espaço, cabendo ações afirmativas sólidas que busquem 

visibilizar suas particularidades. 

É necessário também evidenciar os impactos da discriminação racial na vida 

coletiva, os prejuízos que dela advém. Bento (2009), consegue observar uma relação 

dialógica em que de um lado, um grupo é estigmatizado, perdedor, e onde as violências 

cometidas a este são omitidas; por outro lado, existe um silencio duvidoso que paira sobre 

um grupo que pratica a violência racial, se favorecendo dela concreta ou simbolicamente. 

Problematizar e questionar a suposta posição social dos brancos e sua relação com a 

violência racial, pode e deve ser discutida no contexto escolar. 

A escola poderia buscar novas alternativas para incluir, ouvir, os 

questionamentos dos seus alunos negros e não-negros e sobre o que têm a dizer para 

acrescentar e melhorar a qualidade da educação ofertada a eles. Quando estes exigem o 

direito a ter voz, estão reivindicando o direito à participação na vida coletiva, de tomar 

decisões referentes a eles e a população brasileira. Os alunos devem ser estimulados 

discutir sobre as temáticas africanas e afro-brasileiras, dialogando com concepções atuais e 

históricas, promovendo assim, o enriquecimento seus conhecimentos.  
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A instituição escolar necessita oferecer condições para professores e alunos 

pensarem, decidirem, agirem, e assumir responsabilidade social em discutir as relações 

étnico-raciais de forma afirmativa, enfrentando e superando discordâncias, conflitos, 

contestações, buscando valorizar às diferenças; a participação de grupos do Movimento 

negro, de grupos culturais negros, bem como a comunidade na elaboração de projetos 

político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-racial (BRASIL, 2004, p. 20). 

Não é viável refletir sobre esse lugar de fala sem pressupor o diálogo, enquanto 

reconhecimento da importância outro. Logo, se o lugar de fala é abstrato a ponto de 

silenciar a participação do outro, com quem se deveria dialogar, então não há mais um 

espaço político e sim um espaço monocrático, que ceifa as relações humanas, que 

preconizam o convívio e a melhoria de vida na sociedade. De acordo com Djamila Santos 

(2017, p.90, apud DERRIDA, 1981) “pensar em lugar de fala seria romper com o silencio 

instituído para quem foi subalternizado, um movimento no sentido de romper com a 

hierarquia”. 

Em uma pesquisa por Miriam Abromovay e Mary Catro (2006), realizada na 

Escola Comunitária Luiza Mahin, em Salvador, a questão racial é trabalhada 

constantemente devido a grande presença de pessoas negras na comunidade escolar. Esta 

escola desenvolve ações específicas, trabalhando a autoestima dos seus alunos, reforçando 

as qualidades e conquistas do povo negro. A escola também exercita a desnaturalização 

dos estigmas que podem ser visualizados ainda nos discursos ditos por alguns atores 

presentes na escola. 

É necessário investir em políticas públicas de combate ao racismo, contudo só 

será viável a partir de teorias que identifiquem essas ações em todas as esferas sociais. Esse 

paradigma social contraditório que estamos vivendo atualmente torna essa identificação 

dificultosa (SOUSA, 2011). Vivemos em uma época turbulenta onde Boaventura (2007) 

infere que: “Direitos humanos são violados para que possam ser defendidos, a democracia 

é destruída para que se garanta sua salvaguarda e a vida é eliminada em nome da 

preservação”. Linhas abissais1 são traçadas tanto no sentido literal quanto no metafórico 

(SANTOS, 2007).  

                                                           
1 Para o sociólogo, Boaventura de Sousa Santos (2007), pensamento abissal é uma característica da 

modernidade ocidental, que consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis que dividem a realidade 

social em dois universos ontologicamente diferentes. O lado de cá da linha, correspondendo ao Norte 

imperial, colonial e neocolonial, e o lado de lá da linha corresponde ao Sul colonizado, silenciado e oprimido. 

Essa linha é tão abissal que torna invisível tudo que acontece do lado de lá da linha. 
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[...] essas linhas abissais que demarcam espaços, invisíveis ou não, afetam 

diretamente nosso convívio social e racial, essas delimitações tendem a 

naturalizar nossas relações, impedindo, por exemplo, a associação do racismo ao 

processo de interdição escolar (SOUSA, 2011, online).   

 

O modo como a história brasileira foi formada e difundida, rebaixando sujeitos 

e tratando o preconceito como algo natural, dificultou a formação de uma população 

igualitária e equânime, acarretando nas desigualdades raciais. Neste cenário, a formação de 

políticas públicas tem sido uma das possibilidades mais eficientes no incentivo de 

proporcionar oportunidades mais justas. 

Sabendo da pluralidade de etnias existentes na população brasileira, não se 

pode mais negar que tantas crianças e jovens refutem sua identidade e passem a valorizar a 

cultura hegemônica, devido negação da participação dos povos afros na história brasileira.  

A escola brasileira deve promover vivencias que aborde a diversidade étnica presente na 

sociedade, se fazendo um instrumento propagador de crescimento cultural, de descobertas 

de experiências étnico-raciais. 

 

2 RACISMO: CONCEITOS E TERMOS 

 

2.1 O que é racismo na visão de alguns autores  

 

No contexto histórico das nossas relações étnico-raciais, as diferenças 

fenotípicas daqueles identificados como negros foram transformadas em traços 

negativados, signos de subcategorização social. Inversamente, os considerados brancos, 

tiveram seus traços fenotípicos alçados à categoria de modelo legitimador. Sendo assim, 

chamar alguém de negro já é considerado um insulto (COSTA; COLAÇO; 

CAVALLEIRO, 2007, p. 51). Partindo deste fato, o racismo é praticado quando a equidade 

de tratamento é negada a um sujeito ou a um grupo de pessoas por conta do seu 

pertencimento racial. A pessoa que possui preconceito racial busca suprimir o outro de 

qualquer convívio em grupo ou pessoal.  

Sendo assim, o racismo atribui a inferioridade a uma raça e tem como base as 

relações de poder, legitimadas pela cultura dominante (KABENGELE; MUNANGA, 

1996). O racismo também decorre da vontade de se impor uma verdade ou uma crença 

particular como única e verdadeira (GOMES, 2005).  
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A sociedade brasileira, de fato, é constituída por diversos grupos étnicos, 

resultados de um longo processo histórico, que possuía três grupos étnicos em um mesmo 

contexto: negros, índios e portugueses. O contato dessas culturas, ocasionou na 

composição de um país miscigenado, multifacetado, multicultural. Apesar desse intercurso 

cultural ter acontecido, esse contato gerou alguns desencontros. As diferenças ficaram 

intensas, trazendo a produção de uma hierarquia de classes que deixava notória a distância 

e a importância social entre quem era colonizador e colono. 

 E isso permanece até os dias de hoje. Os índios e os negros ainda permanecem 

em situação de desigualdade, situados na marginalidade e exclusão social, sendo esta 

última entendida por uma relação assimétrica em diversos aspectos: política, econômica, 

cultural. Este processo histórico, repercutiu e sobreviveu, o que colaborou para a atual 

situação da população negra e indígena.  

Nas vivencias do seu cotidiano o negro está sujeito a situações de preconceito, 

desprestígio, desconfiança, comprovando sua árdua exclusão social. A população negra foi 

rotulada no imaginário social como ínfera, naturalizando a sua inferioridade social e 

subordinadas. Desta forma entende-se que: 

 

O ideário racista atua como um mecanismo construtor de imagens distorcidas da 

historicidade e da cultura negras, ligando diferentes elementos simbólicos para 

justificar e validar a hierarquização entre os seres humanos. Os corpos negros, os 

cabelos enrolados e crespos, as artes africanas, as culturas negras são tomados 

como expressões máximas para a construção da inferioridade dos sujeitos 

negros, servindo como elemento para a alocação dos homens, mulheres e 

crianças pequenininhas de pele escura nos Lócus mais baixos da hierarquia 

social (SANTIAGO, 2014 apud GOMES, 2008). 

 

Nesse sentido, não é suficiente somente colocar os negros em condições 

subalternas, é preciso também negar sua negritude e produz um imaginário negativo sobre 

ela, promovendo a ideia de que as concepções dos brancos europeus são as melhores para 

constituir a vida civil. 

No Brasil, o racismo pode ser constatado quando se faz uma leitura 

quantitativa, qualitativa e comparativa, das desigualdades sociais e das suas implicações na 

vida da população negra e branca. Segundo Gomes (2005), lamentavelmente, o racismo em 

nossa sociedade se dá por um modo muito especial: ele se afirma através da sua própria 

negação. Seguindo essa lógica distorcida: 

 

Outra face perversa dessa ideologia configura-se na sua apropriação pelos 

próprios indivíduos negros que, em situação social, apreendem a visão que a 

sociedade construiu sobre eles, levando-os a reproduzir preconceitos e atitudes 
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discriminatórias dirigidas ao seu próprio grupo étnico, o que, também, 

tendencialmente, lhes causa a própria autonegação (HASENBALG, 1990, p. 2). 

 

A palavra raça, segundo o Parecer n°3/2004 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, se refere a uma construção social que carrega, em seu 

significado, certa intenção de disfarçar as relações conflituosas entre negros e brancos para 

que elas não pareçam graves. A cor negra é que determina a perspectiva cultural de raça. 

Não há incertezas, é a partir da cor da pele, que o sujeito discrimina e identifica a sua 

vítima. 

 

O racismo se infiltra em todos os espaços, ecoando ideias que mutilam as 

possibilidades de existência, construindo vidas encarceradas dentro de uma 

sobrevivência subalterna. Para a efetivação desse processo, inúmeras ações 

cotidianas adensam estereótipos, fixando destinos pré-estabelecidos para as 

crianças pequenininhas negras, as mulheres negras e os homens negros 

(SANTIAGO, 2014, p. 56). 

 

As discussões entre distintas ênfases, concepções e práticas sociais revelam 

que a temática do racismo é profundamente complexa. Requer de todos uma postura firme 

e um olhar cauteloso, atento, na análise sobre as relações raciais e suas implicações na vida 

coletiva. 

 

2.2 Preconceito Racial e seus mecanismos de desigualdade 

 

Segundo Prado (2009) o preconceito é um mecanismo fundamental de 

interiorização social das diferenças e tenta impedir a identificação dos limites de nossa 

própria percepção da realidade, colonizando nossas subjetividades em prol da manutenção 

da ordem. Se trata de um julgamento negativo, na maioria das vezes, e prévio de pessoas 

que ocupam papéis sociais significativos.  

Para Heller (1988), o preconceito está pautado em um forte componente 

emocional que faz com que os sujeitos se distanciem da razão. O preconceito é também 

marcado pela estigmatização, por estereótipos. E com base nos estereótipos, as pessoas 

julgam as outras. O conceito de estereótipo se aproxima com o do preconceito, ambos 

possuem uma inclinação à padronização, com a subtração das qualidades individuais e das 

diferenças, com a total inexistência de criticidade nas opiniões sustentadas. 

O preconceito racial produz uma atitude maléfica que provoca estímulos 

dolorosos e afasta toda alternativa de reconhecimento e mérito, fazendo o negro usar 
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mecanismos de defesa. Nessa lógica, é sustentada a ideia do domínio de grupos que se 

acham melhores, acarretando em desequilíbrios, descrenças o que desintegra a dignidade 

dos que são dominados. Essas concepções preconceituosas aparentam estar em função de 

um grupo dominante que objetiva oprimir os grupos julgados subordinados. Ela se 

estabelece e se mantêm frequente nos espaços sociais representados pelas variadas 

instituições, como família, igreja, escola, mídia.  

Para Gomes (2005, p. 54) o preconceito como atitude não é inato, é aprendido 

socialmente. Nessa perspectiva, ao outro é impedido de viver sua identidade étnica. O 

preconceito não atinge somente o exterior da vítima, mas sua consciência, haja vista que o 

indivíduo se vê refletido na imagem preconceituosa elaborada pelo outro que o julga. 

Vários negros são levados a crer que sua condição inferior é resultante de seus 

atributos pessoais, não visualizando os aspectos externos, restando aceitar a discriminação 

cometida pelo grupo dominante. Em decorrência disto, aparece a idealização do mundo 

branco e o desprestígio do negro, fomentando a ideia de que o que o branco é superior e o 

negro é inferior. 

O resultado dessas construções carregadas de preconceito é o surgimento da 

discriminação, uma atitude que pode ir desde a violência física até a violência simbólica, 

manifestada por reprovações advindas de uma marca depreciativa atribuída a sua 

identidade, apenas por não ser coerente com arquétipo dominante.  

A difusão do preconceito racial no Brasil denota a presença de um sistema 

social racista que dispõe de mecanismos para atuar as desigualdades raciais dentro da 

sociedade. É importante e necessário debater a superação do preconceito praticando 

atitudes de superação do racismo e da discriminação racial nas diversas esferas sociais. 

 

2.3  Discriminação Racial como produto do preconceito 

 

A discriminação racial é o nome que se dá para a conduta (ação ou omissão) 

que viola direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, tais como a 

raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e outros. A discriminação é traduzida como a ação, 

a exteriorização, a manifestação, a materialização do racismo, do preconceito e do 

estereótipo (SANT’ANA, 2001).  

 Para Gomes (2015, p. 55) a discriminação racial pode ser considerada como a 

prática do racismo e a efetivação do preconceito. Na sociedade brasileira, discriminação 
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racial funciona como um processo que ocasiona várias desvantagens para a população 

negra e para toda a sociedade brasileira, diretamente ou não. 

Alguns autores alertam para um olhar atento e não considerar a discriminação 

racial como um fruto direto do preconceito. De acordo com Maria Aparecida Silva Bento 

Teixeira (1992), ele é fruto do mito da democracia racial: “como não temos preconceito 

racial no Brasil, aqui não temos discriminação racial”. O mito da democracia racial pode 

ser entendido como, 

 

[...] uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre 

brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, afirmando que existe entre 

esses dois grupos raciais uma situação de igualdade de oportunidade de 

tratamento. Esse mito pretende, de um lado, perpetuar estereótipos, preconceitos 

e discriminações construídos sobre esse grupo racial (GOMES, 2005, p. 57). 

 

Percebemos então que parece existir interesse na propagação de uma ideologia 

que inferioriza e tem como objetivo dominar, fragmentar, excluir, desculturalizar, 

embranquecer, preservando mitos e estereótipos negativos inerentes à população negra. 

Como consequência dessas ações discriminatórias, a fragilização e recusa da identidade 

coletiva são visualizadas. 

 

2.4  Criança e a Identidade Racial 

 

Segundo o autor Kabengele Munanga: 

 

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas. 

Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre selecionou 

alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao 

alheio. A definição de si (autodefinição) é a definição dos outros (identidade 

atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do 

território contra inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses 

econômicos, políticos, psicológicos, etc. (MUNANGA, 1994, p. 177-178). 

 

 

Para Nilma Gomes (2005), a identidade não é algo inato, ela se refere a um 

modo de ser no mundo e com os outros. A identidade engloba níveis culturais, 

sociológicos, histórico, territorial.  

Quando damos ênfase na identidade, também enfatizamos a diferença. Nessa 

lógica, o meu eu, meu mundo, minha cultura, são interpretados através do outro, de seu 

mundo, de sua cultura, do mecanismo de leitura desse outro, do diferente. A identidade é 

construída através do olhar do outro, estando sempre em processo, inacabada. Deste modo, 
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nenhuma identidade é formada isoladamente. A identidade depende de modo essencial das 

relações dialógicas estabelecida com o outro. 

O processo de construção da identidade negra possui dimensões pessoais e 

sociais que não podem ser divididas, estão conectadas e se concebem na vida social. Essas 

identidades variadas e diferentes entre si são questionadas a partir de diferentes 

acontecimentos, instituições ou grupos sociais. Ao se afirmar uma identidade, entende-se 

que responde afirmativamente a um questionamento e estabelece um sentido de 

pertencimento a um agrupamento social de referência. E esse processo de construção da 

identidade inicia já na infância. 

 

[...] a identidade é construída por meio do corpo e na convivência com o outro. 

Nosso “eu” é produto de muitos outros que o constituem. Esses “outros”, nos 

primeiros anos de vida, com freqüência são a mãe, o pai, a professora ou outros 

adultos que cuidam diretamente da criança. Por meio do olhar, do toque, da voz, 

dos gestos desse outro, a criança vai tomando consciência de seu corpo, do valor 

atribuído a ele e ao corpo dos coetâneos, e construindo sua auto-imagem, seu 

autoconceito (BENTO, 2012, p. 112). 

 

Entendemos que desde cedo as crianças começam a perceber diferenças nas 

pessoas e objetos em seu cotidiano, e que isto implica de certa maneira no processo de 

categorização, acarretando, então, que no corpo social multiétnico as crianças vão perceber 

e constatar as diferenças na cor de sua pele, aparência do cabelo e na sua fisionomia, e que 

estes podem ser base para o processo de categorização. 

 

A categorização do negro é uma tentativa de aprisiona-lo a uma alteridade 

forjada, a um lugar social que lhe impõe características de desacreditado. Ou 

seja, na relação social, a “marca” que lhe é impingida faz recair sobre ele um 

olhar de descrédito que impede que ele possa ser percebido pela totalidade de 

seus atributos e de forma individual (FERNANDES; SOUZA, 2016, p. 6). 

 

No entanto, é a sociedade que define e limita a criança a noção de identidade 

étnica. É a sociedade que explica como aquela identidade deve ser respeitada, valorizada e 

ser exemplo. As crianças acabam absorvendo esses valores na formação das suas 

identidades, já realizando distinções raciais e sociais e por fim, buscam diferenciar-se dos 

outros, na tentativa de se aproximar da figura social dominante. 

 

Como parte integrante do processo de socialização, a criança aprenderá as 

atitudes em relação ao seu grupo e a outros grupos raciais representativos em sua 

sociedade que são sustentados pela família e pela sociedade mais ampla. Com 

isso, aprenderá de qual grupo racial ela é integrante, e disso derivará parte de sua 

identidade social. Nesse caminhar, tende a adquirir preconceitos raciais, pois as 

ideias preconceituosas presentes na sociedade em relação à raça são transmitidas 
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da mesma maneira que todos os valores sociais: por gestos, palavras, atitudes 

cotidianas, e, em geral, dos mais velhos para os mais jovens (CAVALLEIRO, 

2007, p. 119) 

 

Essa identidade estereotipada atribuída ao negro, refere-se a algo inautêntico 

socialmente, que tem como intenção, inferioriza-lo. Na sociedade brasileira, essa 

identidade foi construída desde o período da escravidão, com base na humilhação das 

diferenças do negro, escravizando-o e silenciando todas as suas manifestações culturais. 

Para Bento (2009), “de qualquer forma, os estudos silenciam sobre o branco e não abordam 

a herança branca da escravidão, nem tampouco a interferência da branquitude como 

guardiã silenciosa de privilégios”. O branco considera-se como referência para todos, 

fomentando a supremacia racial branca que, legitimada, inferioriza os não-brancos e 

assume uma postura de dominação sobre este. 

 

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 (ABRAMOWIZC; OLIVEIRA, 2012, p. 56). 

 

A consequência desse fato é a dificuldade de auto aceitação do negro, 

resultante dessas imposições negativas oriundas do grupo social dominante. É pelo olhar 

do outro que nos constituímos como sujeitos. E este olhar influencia o grau de autoestima 

da criança negra. 

 

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 auto-imagem. 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 (ABRAMOWIZC; OLIVEIRA, 2012, p. 56). 

 

A escola como esfera difusora dos mecanismos impostos pela cultura 

dominante e alienada, precisa abrir caminhos para o estudo sobre as africanidades. Essa 

abertura oferece a criança negra a aquisição de conhecimentos apoiados na tradição e na 
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memória, e consequentemente fomentando um contraponto à cultura eurocêntrica inserida 

no contexto escolar. 

 

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 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 (BENTO, 2012, p. 103). 

 

Sendo assim, o modo como a escola e a família encaram a socialização das 

crianças dentro do contexto da dimensão racial, é um componente significativo na 

formação da identidade de crianças pequenas. 

 

 

2.5  A questão racial na escola: Onde está o racismo que eu vi aqui? O silêncio 

comeu? 

 

Podemos compreender que o reconhecimento positivo das diferenças étnicas 

necessita ser proporcionado nos primeiros anos de vida. No espaço escolar existe toda uma 

linguagem não verbal emitida através de comportamentos sociais e dispositivos relacionais 

– atitudes, formas de tratamento, gestos, tons de voz, discursos –, que podem propagar 

valores intensamente preconceituosos e discriminatórios, prejudicando, deste modo, o 

conhecimento e a valorização do grupo negro. Para Cavalleiro (2000), o silêncio que 

envolve essa temática nas diversas instituições sociais favorece que se entenda a diferença 

como desigualdade e os negros como sinônimos de desigual e inferioridade. 

 No capítulo anterior vimos que o racismo ainda é negado no discurso do 

brasileiro, mas ainda continua presente nos sistemas de valores que dominam o 

comportamento da nossa sociedade, manifestando-se por meio de várias práticas e 

ambientes sociais, entre elas, a escola. O desinteresse com a questão do convívio 

multiétnico, seja na família, seja na escola, pode contribuir para a formação de sujeitos 

preconceituosos e discriminadores. Na educação, uma melhor compreensão sobre as 

questões raciais poderia ser um norte para se refletir estratégias de combate ao racismo.  

Sabendo-se que a educação é compreendida como um processo social onde os 

cidadãos possuem acesso aos conhecimentos elaborados, é através desta que os alunos se 

apropriam e se prepararam para a cidadania. O sistema escolar, por sua vez, é 
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sistematizado para desempenhar sua função social que, geralmente, está seguindo as 

demandas sociais e raciais: 

 

Nesse sentido, a forma como a escola é organizada, os conteúdos privilegiados e 

as pessoas representadas transitem às crianças negras e brancas oportunidades 

diferentes para se reconhecerem positivamente e serem aceitas. Poderemos ter, 

de um lado, as crianças negras com vergonha de suas características e de seu 

grupo, levando-as a desejar ser brancas, desejo impossível que acaba por 

comprometer sua autoestima e de outro, as crianças brancas com o sentimento de 

superioridade, tendo a escola como a legitimadora dessa compreensão (TELES, 

2010, p. 144) 

 

Refletindo sobre a discriminação étnico-racial nas instituições, 

indubitavelmente estamos nos referindo a práticas discriminatórias, preceituosas, que 

abrangem uma totalidade composta de relações raciais pessoais entre os professores, 

estudantes, os profissionais da educação, mas também presentes nos materiais didáticos e 

lúdicos das escolas. 

Dentro do ambiente escolar, sabemos da existência do racismo institucional, 

repassado por meio de políticas educacionais que atingem de maneira negativa o negro. 

Para Thomas Pettigrew (1982), o racismo institucional engendra um conjunto de arranjos 

institucionais que restringem a participação de um determinado grupo racial (no nosso 

caso, o grupo de negros). Esse tipo de racismo está ligado à estrutura da sociedade e não 

aos seus indivíduos. E juntos, “discriminação e racismo institucional não apenas limitam as 

oportunidades dos grupos externos, mas são também poderosos e eternos suportes diretos 

do preconceito e discriminação individuais” (PETTIGREW, 1982, p. 5).  

Abordar sobre a pluralidade étnica no espaço escolar parece não ser relevante 

para o desenvolvimento de trabalhos escolares mais interculturais. Procuram trabalhar as 

diferenças étnicas de modo isolado, como o Dia da Consciência Negra, Dia da abolição da 

escravidão, por exemplo. No contexto escolar existem alunos negros em situações de 

conflito por causa da questão racial, mas algumas escolas ainda não se posicionam diante 

desses conflitos de modo a reparar quem foi prejudicado. Some a este fato, o despreparo de 

alguns professores, pois, ainda não se sentem capacitados para discutir o problema. O 

resultado disto, o que vemos comumente, é o silenciamento desses conflitos. 

 

A dificuldade de lidar com o problema étnico parece dar às professoras a ilusão 

de que ignorar é a melhor saída. Em resposta aos inúmeros conflitos étnicos, o 

abafamento surge como uma opção para que o problema desapareça do cotidiano 

escolar e a sua vítima dele se esqueça (CAVALLEIRO, 2000, p. 79). 
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A inexistência ou escassez de discussões torna viável certificar que há um 

silenciamento em relação à questão racial na escola, e que esse silenciamento, para alguns, 

pode direcionar a um esquecimento. Essa alternativa é compreendida para muitos como 

única solução para o problema das desigualdades raciais. Esse silenciamento facilita novas 

situações, reforçando imprudentemente a legitimidade de comportamentos preconceituosos 

e discriminatórios no contexto escolar, e partindo deste, para outras esferas sociais. 

O silencio constante dos professores em relação às diferenças étnicas, bem 

como ao das crianças negras, parece franquear aos alunos brancos o direito de reproduzir 

seus comportamentos, pois não são chamados a atenção e podem usar essa deixa como 

vantagem em uma situação de conflito. Esse modo de compreender o cotidiano escolar 

impede os professores de buscar estratégias pedagógicas adequadas a essa situação. 

Esse discurso silenciador que a escola passa para as crianças negras, intensifica 

o sentimento de invisibilidade, construindo barreiras que as impossibilita de confiar nas 

suas potencialidades. Essa experiencia também leva a criança a se perguntar o que é 

necessário para ser reconhecida, bem vista. E neste momento, poderá iniciar o processo de 

embranquecimento e auto exclusão de seus fenótipos étnicos. 

Nessa impossibilidade, a solução encontrada pela criança negra é ser uma cópia 

da criança branca, que é respeitada e acolhida positivamente no ambiente escolar. Neste 

processo, podemos perceber a desidentificação em relação ao seu grupo étnico de 

referência. 

 

O ideal de embranquecimento se utiliza da desvalorização e negação da cultura 

negra atrelada a inculcação de padrões e condutas socialmente valorizados no 

meio dominante para se impor, criando diferentes elementos simbólicos que 

contribuem, justificam e reproduzem as sanções determinadas por uma elite 

racial branca colonizadora (SANTIAGO, 2014, p. 23). 

 

A ideia de branqueamento surge no imaginário distorcido da elite branca que, 

porém, aponta sendo problema do negro brasileiro. Quando se busca analisar os prejuízos 

das desigualdades sociais para o segmento branco da população, não há muitas discussões, 

visto que existe uma herança benéfica e simbólica para eles. Para Bento (2009, p.28): 

 

Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar ocupado 

pelo branco na história do Brasil. Este silêncio e cegueira permitem não prestar 

contas, não compensar, não indenizar os negros: no final das contas, são 

interesses econômicos em jogo. (...) por outro lado, há benefícios simbólicos, 

pois qualquer grupo precisa de referenciais positivos sobre si próprio para manter 

a sua auto-estima, o seu autoconceito, valorizando suas características e, dessa 

forma, fortalecendo o grupo. Então, é importante, tanto simbólica como 

concretamente, para os brancos, silenciar em tomo do papel que ocuparam e 
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ocupam na situação de desigualdades raciais no Brasil. Este silêncio protege os 

interesses que estão em jogo. 

 

A Psicóloga norte-americana Tatum (1992), confirma que os brancos negam 

que tenham preconceito pessoal, pendendo a reconhecer o impacto do racismo sobre a vida 

dos negros, mas, evitando identificar o impacto sobre suas próprias vidas. Quando o branco 

não permite a participação/atuação do negro em uma situação equânime, demonstra sua 

fragilidade em relação a sua autoimagem e a sua posição social. Para que essa fragilidade 

possa ser revelada, precisa estar inserida em uma situação interativa. 

Bento (2009, p. 39) infere “talvez possamos concluir que uma boa maneira de 

se compreender melhor a branquitude e o processo de branqueamento é entender a 

projeção do branco sobre o negro, nascida do medo, cercada de silencio, fiel guardião dos 

privilégios”. 

A falta de representatividade no contexto escolar, que apresenta principalmente 

discursos da cultura dominante, onde nas narrativas o negro não é o protagonista, leva a 

criança a não se reconhecer nesses discursos. 

 A privação de conteúdos que discuta a questão do negro nos currículos 

escolares, priva as crianças negras de conhecerem sua origem e história. Por vezes, só 

perpassam a imagem do negro atrelada ao conteúdo da história sobre escravidão, o negro 

como subalterno do branco. 

A escola pode promover o encontro de alunos com os elementos que 

constituem cada grupo étnico brasileiro, para que compreendam a diversidade dessas 

identidades e, deste modo, se afirmarem cada vez mais. Poderia começar valorizando os 

indivíduos de várias etnias, mostrando notáveis modelos na sociedade. A escola pode 

mostrar essa identidade racial de modo afirmativo, possibilitando dissociar das imagens 

que circulam predominantemente nas mídias como as que são difundidas nos livros 

didáticos, exibindo a figura do negro em situações vexatórias, de humilhação, onde os 

negros estão sempre em papéis subalternos ou sem destaque.  

Podemos observar que, no cenário escolar, as interações entre as crianças e 

entre crianças e adultos, podem fazer emergir indícios de onde o racismo está velado. Para 

Costa (2012), no que ela chama de setting lúdico, é durante a brincadeira, em que, a 

realidade estando suspensa de seus efeitos, por um tempo determinado, é onde podemos 

perceber os indícios da desigualdade racial. As crianças por si só compreendem que estão 

em um faz de conta e quem não estiver dentro desta norma, está saindo da ficção. Para que 

permaneçam nesse faz de conta, é uma exigência do setting lúdico que haja reversibilidade 
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entre os interlocutores. Quando essa reversibilidade não é permitida, ela sai do plano 

ficcional denotando que há algo externo a ela, e é  neste momento, onde podemos perceber 

a possível relação de poder entre os envolvidos.  

 Considerando essa afirmativa, é nas brincadeiras de faz de conta, nos artefatos 

lúdicos, livros de literatura infantil, na autoimagem, que também estão manifestadas as 

desigualdades raciais. Como os educadores podem fomentar perspectivas positivas acerca 

da participação do negro nas esferas sociais? 

Os educadores precisam mostrar personagens negros em diferentes posições 

sociais e, desta forma, os alunos de modo geral podem refletir que é natural um negro estar 

em posições sociais positivas nas diferentes esferas da sociedade. Um exemplo de 

representação negra que foi bastante prestigiada foi o filme Pantera Negra2, estreado no 

ano de 2018 e protagonizado por negros, em sua totalidade. Este filme valoriza os 

elementos culturais existentes nas diversas etnias africanas. Mostra um povo diferente dos 

estereótipos construídos sobre os africanos, uma visão descolonizadora. A posição social 

das mulheres africanas, comandando exércitos, cientista, também revelam uma outra face 

desconhecida deste continente. O filme proporciona resgatar uma África rica em diferentes 

aspectos, que valoriza a ancestralidade, o povo, a cultura e que se distancia das marcas da 

escravidão.  

A compreensão sobre o que é racismo, preconceito, discriminação racial, 

poderia auxiliar os educadores a entenderem que o racismo brasileiro é cheio de marcas 

sociais, políticas, ajudando a detectar o que é uma prática racista e quando ela acontece 

dentro da escola. Essas questões deveriam fazer parte da formação dos profissionais da 

educação. 

 

Dessa forma, o entendimento dos conceitos estaria associado às experiências 

concretas, possibilitando uma mudança de valores. Por isso, o contato com a 

comunidade negra, com os grupos culturais e religiosos que estão ao nosso redor 

é importante, pois uma coisa é dizer, de longe, que se respeita o outro, e outra 

coisa é mostrar esse respeito na convivência humana, é estar cara a cara com os 

limites que o outro me impõe, é saber relacionar, negociar, resolver conflitos, 

mudar valores (MUNANGA, 2001, p. 149). 

 

No contexto da educação infantil, é preciso dar espaço para trabalhar 

positivamente as diferenças étnicas e necessária se faz a observação do processo de 

socialização das crianças. Conforme visto, as crianças negras vítimas do padrão dominante, 

                                                           
2 Black Panter, dirigido por Ryan Coogler, produzido no ano de 2018. Duração: 134 minutos. Classificação 

etária: Não recomendado para menores de 14 anos. Gênero: Ação, aventura, ficção científica, fantasia. EUA. 
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legitimada pela escola, pode começar a rejeitar, se envergonhar do seu pertencimento 

racial. 

 

É importante despertarmos para o fato de que os processos de racialização, 

embora não se iniciem na educação infantil, contam com este ambiente para seu 

reforço. Muitas vezes, nas relações diárias estabelecidas nas creches e pré-

escolas, ocorrem difusão de valores, crenças e comportamentos e atitudes de 

hostilidade em relação ao grupo negro, comprometendo o reconhecimento e 

aceitação dos mesmos (SANTIAGO, 2014, p. 52). 

 

A educação infantil não pode fugir da responsabilidade de preparar a criança 

para conviver com as diferenças étnicas, já que estará preparando para conviver em uma 

sociedade multicultural. Para Costa (2011), o discurso colonizador trabalhou no sentido de 

convocar as etnias nativas e africanas para a integração na condição de subalternidade, para 

o que foi necessário construir uma determinada representação silenciada da cultura negra. 

Diante disso, os professores e educadores das creches precisam ter atenção para não 

silenciarem frente as situações de discriminação. 

A dificuldade de enfrentar o problema étnico aparenta dar os professores a 

aparência de que desprezar é a solução mais viável.  E assim, o silencio que perpassa as 

divergências étnicas na sociedade é o mesmo que ampara o preconceito e a discriminação 

no contexto escolar. 

Para que as instituições escolares possuam o papel de educar, é preciso que se 

constituíam um espaço democrático de produção e difusão de conhecimentos e condutas 

que visam uma sociedade justa. Requer um trabalho conjunto e articulado entre processos 

educativos, políticas públicas, movimentos sociais, compreendendo assim que não é dever 

exclusivo da escola. 

 

Ao discutir sobre o racismo, elas esperam abordar uma opressão que “está lá” na 

sociedade, e não em algo que as envolva diretamente, ou que envolva a 

instituição da qual fazem parte. Nem sempre estão desejosas de admitir que, se 

são brancas, em algumas instâncias são beneficiárias do racismo. Por outro lado, 

a condição de discriminado, sempre associada ao insucesso, incompetência e 

inferioridade, nem sempre é assumida prontamente (BENTO, 2009, p. 148). 

 

Observando a dificuldade que envolve as relações raciais na sociedade 

brasileira, a discussão pode ser uma das direções mais favoráveis para a sua 

problematização, apontando os problemas e propondo as possíveis soluções. Como infere 

Bento (2009, p. 149), “há muitos desafios a serem enfrentados quando se discute relações 

raciais, mas a experiência tem revelado que, de fato, esta é uma genuína experiência de 

formação política”.  
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Considerando os estudos apresentados e tendo em conta as dificuldades que os 

professores e gestores têm encontrado para efetivar os preceitos da lei 10.639/2003, tanto 

no que se refere a identificação de conflitos de ordem racial quanto a como lidar com eles, 

pretende-se conduzir este trabalho a partir da seguinte questão central: 

Como se caracteriza as circunstâncias nas quais se manifestam a desigualdade 

etnorracial na escola de educação infantil? 

 Este trabalho procura, então, identificar aspectos invisibilizados ou 

naturalizados pelos dispositivos de institucionalização do racismo acerca das relações 

étnico-raciais no contexto da educação infantil. O silenciamento que cerca o tema justifica 

a necessidade de abordar em estudos e pesquisas os diferentes aspectos envolvidos nessa 

problemática, principalmente no campo da Educação Infantil. Para isso, foram definidos os 

seguintes objetivos: 

            Objetivo geral:  

• Rastrear os indícios de desigualdade racial no contexto da escola de Educação 

infantil (na conduta dos participantes, no material didático, nas imagens que 

circulam na escola, na representatividade étnica de alunos e profissionais, nos 

artefatos lúdicos, nas autoimagens das crianças) 

 

Objetivos Específicos:  

• Caracterizar as circunstâncias nas quais se manifestam as condutas discriminatórias 

atribuíveis às desigualdades raciais no convívio entre as crianças e professores da 

educação infantil (situações de brincadeiras, diferentes condições de participação 

em sala de aula, situações de colaboração e competição, conflito etc.); 

• Analisar os possíveis efeitos da desigualdade racial na dinâmica interativa do grupo 

de crianças da Ed. Infantil (exclusão/inclusão, desqualificação/valorização, 

reconhecimento/negação, sentimento de pertencimento/dificuldade de inserção, 

participação/não participação). 

Para alcançar tais objetivos, foram utilizados instrumentos metodológicos que 

objetivaram a elaboração e análise de dados, como: estudos teóricos em relação ao tema, 

observação (com registros de diário de campo e fotografias). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  Tipologia da pesquisa 

O seguinte trabalho se constitui em um estudo de caso e se insere na 

abordagem qualitativa de pesquisa. Este tipo de pesquisa “é adequado aos estudos da 

história, das representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou seja, dos 

produtos das interpretações que os humanos fazem durante suas vidas, da forma como 

constroem seus artefatos materiais e a si mesmos, sentem e pensam” (MINAYO, 2008, p. 

57). 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, 

ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de 

uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, 

procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O 

pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal 

como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma 

perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto 

de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente 

apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do 

objeto de estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33). 

 

A partir da escolha do método do estudo de caso como percurso para atingir os 

objetivos deste trabalho, foi necessário definir as ferramentas metodológicas que visaram a 

construção e análise de dados, como: reflexões teóricas sobre o tema e observação (com 

registro fotográfico e diário de campo). 

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas 

históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são 

incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série sistemática 

de entrevistas. Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas 

possam se sobrepor, o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar 

com uma ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 

observações - além do que pode estar disponível no estudo histórico 

convencional. Além disso, em algumas situações, como na observação 

participante, pode ocorrer manipulação informal (YIN, 2001, p. 27).  
  

Para rastrear os indícios de desigualdade racial no contexto da escola de 

Educação infantil, o campo de observação desta pesquisa será em uma instituição de 

educação infantil do estado do Ceará.  

Os sujeitos serão crianças de aproximadamente quatro anos de idade. Em suas 

pesquisas, Cavalleiro (2000) e Costa (2007), identificaram que crianças de quatro anos de 

idade já podem apresentar um auto reconhecimento negativo em relação ao seu grupo 

étnico de pertencimento. Para Rosemberg (2012), existem poucos estudos brasileiros sobre 
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a criança e relações raciais que elegem, entre outros aspectos, a escuta da criança para 

entender e interpretar as relações raciais nessa fase da vida.  

 

3.2  Sobre a Instituição de Educação Infantil lócus da pesquisa 

O lócus da pesquisa de campo foi na Unidade Universitária Federal Núcleo de 

Desenvolvimento da Criança (UUNDC), que está ligada e pertencente a Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Esta Instituição está em funcionamento há 27 anos e está inserida 

dentro do Campus do Pici na UFC. Esta, atualmente, atende 27 crianças, distribuídas em 

quatro turmas: duas no período matutino e duas no período vespertino. Pela manhã, 

funciona uma turma de Infantil III e outra do Infantil IV e a tarde duas turmas de Infantil 

V. As crianças inseridas nesta Instituição são filhos (as) de professores da universidade, 

alunos da universidade, técnicos da universidade e de pessoas da comunidade.  

A instituição dispõe de: umas salas designada para a direção/coordenação e 

outra sala para apoio; duas salas amplas com diversos espaços com brinquedos, jogos, 

instrumentos musicais, tintas, lápis de cor, papel, livros infantis; climatização com ar-

condicionado; banheiros e pias próprias para o uso infantil; mesas e cadeira próprias para 

as crianças; sala dos professores; cozinha; banheiro para os adultos; dois parques de areia; 

sala de leitura. Vale ressaltar que durante a semana a turma recebe bolsistas da música, 

educação física, dentre outras, que sempre propõe um momento lúdico com as crianças 

durante meia-hora ou um pouco mais, dependendo da demanda da turma. 

A proposta pedagógica da Instituição contem como aspectos norteadores as 

interações e brincadeiras, que garantem experiências fundamentais para o 

desenvolvimento, aprendizagem e bem-estar das crianças. O ambiente favorece as 

interações, brincadeiras e a ação das crianças sobre os objetos e suas representações, 

dividido em diferentes áreas, oportunizando experiências, descobertas para as crianças. As 

práticas pedagógicas estão baseadas na abordagem interacionista de Jean Piaget, 

especificamente na perspectiva sócio histórica de Lev Vygotsky, Henri Wallon e John 

Dewey. 

Mensalmente, as professoras e a diretora se reúnem para fazer avaliações e 

reflexões sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas, o percurso da aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças.  

Optei por essa instituição, em conjunto com a professora orientadora, por ela 

ser diversa social e etnicamente e por estar locada nela como bolsista desde 2017. 
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3.3  Sujeitos da Pesquisa 

 

Interessada em estudar e pesquisar no campo da educação infantil, escolhi a 

turma do infantil IV (crianças de quatro anos de idade), por ser uma turma onde observei 

que tem uma quantidade representativas dos fenótipos negros e não negros entre crianças 

negras e brancas, o que contribui para análise da pesquisa (ver apêndice A3).  

 

3.4  Procedimentos de observação e registro 

 

A turma do Infantil IV é regida pela professora Maria4 e por bolsistas do curso 

de pedagogia e outros cursos. A professora é mestranda pela Faculdade de Educação 

(FACED) na Universidade Federal do Ceará. As atividades iniciam as 07h45min, a 

professora recebe as crianças na sala com alguns livros, jogos, desenho, pinturas ou as 

deixam livres para escolherem um cantinho (dos jogos, a casinha, dos blocos, da música, 

dos livros, dentre outros). Quando parte da turma chega a professora encaminha as crianças 

para o parque e oferece brinquedos de areia ou algo que a criança deseja usar para brincar. 

No parque as crianças exploram as casas de madeira com escorregadores, sobem nos 

troncos das árvores pequenas, brincam com água, interagem em grupos ou em pares, 

brincando de faz de conta, correr, se esconder, etc. Por volta de 08h40min a professora 

solicita que as crianças guardem todos os brinquedos de areia e recolham os brinquedos 

utilizado no parque que são de uso da sala. As crianças lavam as mãos e bebem água e 

sentam-se na roda para conversa. Na roda de conversa elas expressam seus desejos, 

vontades, acontecimentos da sua vida, conflitos e em seguida marcam o calendário do mês. 

A professora, durante a roda, busca promover algo do interesse da criança ou 

que ela perceba que a turma precisa. Ela lê livros, trabalha com as fichas dos nomes das 

crianças, propõe algum desenho, brincadeira, corte e colagem, etc. Todas as atividades são 

planejadas de acordo com a DCNEI, com base nas experiencias. Em seguida as crianças 

lavam as mãos novamente para o lanche. Esta turma já realiza a auto higienização com 

autonomia. Elas buscam a toalha do lanche e sentam-se na mesa e aguardam o lanche 

                                                           
3 Obs.: Classificação étnica elaborada pela autora. 
4 Nome fictício para preservar a identidade da professora da turma. 
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chegar. De forma organizada, a professora chama duas crianças de cada vez para se 

servirem. Após o lanche, elas lavam as mãos e guardam as toalhas. 

 Enquanto alguns terminam o lanche, a professora pede que as crianças se 

direcionem a um cantinho para brincar. Nos cantinhos, as crianças possuem uma gama de 

brinquedos, jogos, blocos, livros, brinquedos musicais para interagirem. Nessas interações, 

brincadeiras, mesmo que sozinho ou em grupos, as crianças demostram sua compreensão 

de si e do mundo. Diante de conflitos, a professora busca conversar com as crianças para 

orientar que a conversa é sempre a melhor solução para os problemas. Quando algo mais 

sério acontece, conversamos sobre o fato na roda de conversa para ouvir o que as crianças 

têm a dizer e orientamos conforme as posições das crianças. Por volta das 10h50min, 

quando não há alguma intervenção de estagiários, as crianças recolhem e guardam os 

brinquedos e retornam para roda. Nesse momento, podemos propor outra atividade, leitura 

de algum livro, explicar a atividade de casa ou orientar sobre algum evento (passeio, banho 

de piscina, etc.). Ao final, as crianças bebem água e se organizam para ir para casa. As 

11h30min as crianças se dirigem a porta de saída da escola e aguardam os responsáveis 

virem busca-las.  

Para a realização do trabalho de campo, a construção do corpus se valeu do 

trabalho da autora na condição de bolsista/ observadora da turma do infantil IV. O material 

empírico é constituído das observações realizadas no cotidiano da prática escolar e 

registradas em diários de campo e fotografias. 

Para a construção de dados, esta pesquisa contou como atividade inicial a 

pesquisa bibliográfica, que abrangeu um referencial teórico composto por vários autores e 

que considerou leis e documentos oficiais referentes à educação infantil e as questões 

etnorraciais.  

O período de observação na escola aconteceu entre os meses de abril a junho. 

Nesse período, realizamos as observações em diferentes momentos e ambientes da escola, 

registrando no diário de campo e tirando fotografias para registrar momentos onde 

visualizamos “marcas invisíveis” referentes as questões etnorraciais.  

Para a análise dos resultados construímos quatro parâmetros de análises no que 

diz respeito as relações étnico-racias, a saber:  a) representatividade no corpo profissional 

da escola; b) representatividade no grupo de crianças; c) representatividade nos artefatos 

lúdicos disponíveis na escola e nas interações lúdicas; d) representatividade na literatura 

infantil disponível na escola. 
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4 RASTREANDO E ANALISANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE 

MANIFESTAM AS RELAÇÕES ETNORRACIAIS  

 

Nos conflitos ou disparidade no que se refere a diferenciação etnorracial, procuramos 

observar as circunstâncias ou contexto imediato em que essas situações aparecem. Nem 

sempre, nesses conflitos, a motivação de ordem racial é explícita, necessitando por isso que 

as pistas indiciárias sejam interpretadas à luz da abordagem teórica adotada. Nessa 

perspectiva, o negro está seletivamente invisibilizado e os mecanismos de discriminação 

negativa são sutilmente institucionalizados.  

 

4.1 A representatividade no corpo profissional da escola 

 

Nas primeiras observações procuramos perceber como se dá a 

representatividade étnica presente nos diferentes espaços da instituição. Constatamos, 

inicialmente, que todas as professoras da instituição, a diretora e a coordenadora são 

brancas. As três responsáveis pela cozinha, o profissional que ajuda na limpeza dos 

parques e a responsável pela limpeza da instituição são negros. Podemos observar no 

quadro abaixo que a hierarquia funcional é marcada etnicamente. As funções dominantes e 

de chefia pertencem as pessoas brancas e as subalternas, as pessoas negras tal qual na 

sociedade. No entanto, esse quadro demonstra que a Lei n° 12.990/14 5 é falha quando 

observamos o seguinte quadro abaixo e verificamos que todos os cargos da instituição são 

preenchidos por pessoas brancas. 

 

Quadro 1 ‒ Corpo profissional da escola6 

FUNÇÃO ETNIA 

DIRETORA BRANCA 

COORDENADORA BRANCA 

PROFESSORA BRANCA 

PROFESSORA BRANCA 

PROFESSORA BRANCA 

                                                           
5 Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014 -.Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União. 
6 Nomes fictícios para preservar a imagem dos profissionais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.990-2014?OpenDocument
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PROFESSORA BRANCA 

PROFESSORA BRANCA 

ZELADORA NEGRA 

ZELADOR NEGRO 

COZINHEIRA NEGRA 

COZINHEIRA NEGRA 

COZINHEIRA PARDA 

Fonte: Classificação elaborada pela autora. 

 

As relações das crianças com os adultos brancos da instituição são atreladas ao 

caráter educativo e com os adultos negros, percebemos um caráter de cuidar e servir. Esse 

dado aparece na observação de uma criança: “Fabiana, você cuida muito bem da gente né”7  

e algumas crianças concordaram com essa fala. Esta conclusão feita pela criança se dá pelo 

fato desta funcionária ajudar as professoras em alguns momentos de emergência (trocar a 

roupa de uma criança, pegar um gelo para colocar no machucado, etc.) e por ela 

estabelecer um vínculo afetivo, sempre brincando e sendo carinhosa com as crianças. Por 

mais que Fabiana seja orientada a deixar que as professores se responsabilizem pelos 

cuidados das crianças, ela presta ajuda nos momentos em que percebe uma dificuldade 

maior. Nesta fala podemos perceber também que, para eles, Fabiana é alguém que cuida de 

todos. Em algumas situações de necessidade de higienizar alguma criança, Fabiana 

demonstrou mais jeito do que a professora, fortalecendo esse entendimento por parte das 

crianças. Podemos supor que as crianças compreendem que a Fabiana é alguém que sabe 

cuidar e a professora alguém que sabe ensinar/educar. Essa percepção das crianças denota 

que existe uma hierarquia dos grupos raciais na instituição, que reproduz aquela existente 

na sociedade.  

 

4.2 A representatividade no grupo de crianças 

 

 Partindo para a observação das crianças presenciamos diversas situações nas 

quais elas fazem referência as questões étnicas. Uma delas foi quando a aluna novata, Jade8 

brincando de bonecas com Dalila e Alice, disse acerca de Dalila para a bolsista: “Ela tem 

cabelo cacheado, não é menina e minha vó disse que meu cabelo vai crescer liso”. Dalila 

                                                           
6 Fala retirada do Diário de Campo de 08/05/18. 
8 Farei uso de nomes fictícios para preservar as identidades das crianças. 
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vai até o encontro da bolsista e manifesta seu desagrado com o que ouviu. Ela é uma 

menina negra, de cabelos cacheado e raramente faz uso de adereços que enfeite o cabelo. 

Jade também é negra, de cabelos cacheados, usa adereços no cabelo e gosta de usar batom. 

Jade percebeu em Dalila algo diferente, trazendo um estereótipo de como o cabelo de toda 

menina deve ser: liso e arrumado. Em sua fala, Jade já pressupõe que seu cabelo ficará liso 

futuramente e que no momento, ele é cacheado. Quando critica os traços de Dalila, ela fala 

que seu cabelo crescerá liso na tentativa escapar da crítica que, possivelmente, seria 

devolvida a ela. 

A participação da família nesse processo de construção da autoimagem e sobre 

a valorização ou depreciação de uma etnia foi identificada no caso de Jade. A avó repassa 

que o cabelo da neta crescerá liso, legitimando a influência da hegemonia branca. A fala da 

avó afetou diretamente na aceitação de Jade como criança de cabelos cacheados ao passo 

em que valoriza os traços europeus e repassa a neta essa apreciação a altos custos. Em seu 

discurso, a avó fez uma intervenção no fenótipo da neta, prescrevendo que no futuro, seu 

cabelo será liso, mas que agora, ele é cacheado. Isso demonstra uma tentativa de 

embranquecimento, pois, indiretamente, ela repassa uma autocrítica ao seu próprio 

fenótipo (a avó é negra de cabelos alisados).  

Podemos perceber que dentro do seio familiar as crianças também 

compreendem sobre as diversidades étnicas e o que deve ser valorizado e seguido. Nesse 

ambiente, os adultos podem repassar explicações, atos que estão carregados de 

preconceitos e estereótipos. Ressaltamos que o processo de socialização da criança, se dá 

primeiramente dentro do contexto familiar.  

A bolsista conversou com as duas crianças, permitindo que Dalila expressasse 

sua chateação e explicando a Jade que as pessoas são diferentes, possuem cabelos 

diferentes e cor de pele diferentes. Exemplificou mostrando cada criança da turma, as suas 

diferenças e enalteceu as belezas de cada uma. Ao final da conversa, as duas crianças, 

saíram e foram novamente brincar.  A bolsista acolheu a demanda da criança e não 

silenciou sobre o assunto, fazendo uma leitura positivada das características fenotípicas. 

Percebemos que o conflito estético-racial exposto na situação entre Jade e 

Dalila não conseguirá ser resolvido apenas com uma simples conversa sobre as diferenças, 

porque não podemos subestimar o contínuo processo de apreensão da representatividade 

étnica vivenciada pela criança, no cotidiano (mídias, nas relações familiares e com aqueles 

que lhe são próximos, nos produtos culturais destinados as crianças e etc.).  
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A criança precisa se ver representada e valorizada social e culturalmente por 

vários segmentos da sociedade. Jade quando não se vê nas representações dominantes afeta 

diretamente na sua autoimagem, o que a levará valorizar traços fenotípicos que não são os 

seus. Ela entrará em desacordo com sua imagem e passando a subvalorizar seus traços e de 

outras crianças com os mesmos traços.  

Necessário se faz analisar que a representatividade de crianças da turma do 

infantil IV demostra que a maioria dos meninos da turma são de etnia branca ao passo que 

o número de meninas que são etnia negra, é maior, conforme o quadro abaixo. 

 

 

Quadro 2 – Representatividade étnica na turma do infantil IV9 

MENINO ETNIA MENINA ETNIA 

JOSÉ BRANCO RAFAELA BRANCA 

BENTO NEGRO DALILA NEGRA 

MIGUEL BRANCO CATARINA BRANCA 

LEO BRANCO JADE NEGRA 

BRUNO BRANCO ALICE NEGRA 

RICARDO PARDO MANOELA NEGRA 

JÚLIO BRANCO                   -                    - 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

4.3 A representatividade nos artefatos lúdicos disponíveis na escola e nas interações 

lúdicas 

A turma pesquisada, está vivenciando sequencias didáticas sobre lobo e sereia 

devido gostarem da leitura do livro “O lobisomem e a sereia” e pedirem para lê-lo bastante. 

A pedido da professora, as crianças trouxeram de casa livros infantis que abordassem tais 

temas. Foi notado que muitos dos livros tragos pelas crianças haviam personagens negros, 

o que consideramos importante para a questão da representatividade. Devido à pouca 

demanda de livros que conseguiram, a professora coletou da sala de leitura mais alguns. 

Houve, então, um momento de apresentação e conversa sobre os livros (ver imagem 

abaixo). Dos livros apresentados, a professora percebeu que poderia trabalhar também o 

                                                           
9 Classificação elaborada pela autora. 
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Lobisomem e a Iara, personagens culturais brasileiros. Em outro momento, ela dispôs na 

roda, todos os livros apresentados, e solicitou que as crianças escolhessem um livro ou 

dividisse com o colega para ler. As crianças passaram um tempo apreciando a leitura e 

compartilhando suas impressões com os colegas. Depois de alguns dias, ainda percebendo 

o interesse da turma sobre o tema, a professora trouxe para a sala cartazes do Lobisomem e 

da Iara e apresentou durante a roda para as crianças. Em seguida, propôs que as crianças 

colorissem um desenho da sereia Iara e pendurassem no varal de desenhos. 

Fotografia ‒ Livros da sequência didática sobre lobo e sereia 

 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

 

Observando a realização da atividade pelas crianças da Iara, personagem do 

folclore brasileiro, atentamos que Dalila estava pintando a sereia com cabelos azuis e pele 

branca. Quando percebemos que, na parede da sala, a professora havia colado o cartaz com 

a imagem da Iara com fenótipos brancos, cabelos loiros e olhos azuis, conforme o cartaz 

abaixo. 

                                                        Fotografia – Cartaz 
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                                             Fonte: Diário de campo da pesquisadora 

Conversamos com a professora sobre a produção de Dalila, salientando que a 

personagem do folclore é da região Norte do Brasil e que era uma índia. A professora 

percebeu a relevância da representatividade e no outro dia, colou mais dois cartazes na sala 

com a imagem da Iara negra (imagem abaixo), mas não retirou o outro cartaz. 

 

Fotografia - Sala 

 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

A professora mostrou as crianças os novos cartazes da representação de sereias. 

Observamos as novas sereias apresentadas e que as duas possuem pela escura. Porém, 

apenas uma realmente possui traços indígenas e é a que mais se assemelha aos traços da 

Iara.  

 Algumas crianças consideraram bonitas as novas representações (Manoela, Ricardo e 

Leo), apreciando o colorido da cauda das sereias e os seus cabelos. Atentamos para ouvir a 

fala de Dalila, que por sua vez achou bonita, porém falou que gostava mais da outra 

imagem, que é a da sereia loira, branca e de olhos azuis. As outras crianças, em sua 

maioria, também demonstraram que acharam mais bonita a outra sereia. Por mais que a 

quantidade de representações da sereia Iara de pele escura seja maior e mais condizente 

com os traços indígenas, prevaleceu a sereia loira. Isso pode ter acontecido devido a 

intervenção da professora que mesmo compreendendo que os traços étnicos indígenas da 

Iara são diferentes dos traços brancos, inocentemente, ainda optou por permanece o outro 

cartaz.  
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Ficou evidente que a professora se atentou para o seu equívoco em mostrar a 

representação da Iara com fenótipos brancos. Contudo, não foi suficiente colocar os outros 

dois cartazes. Na comparação feita pelas crianças, a sereia branca prevaleceu. Inferimos 

que este foi outro ponto em que presenciamos uma situação de desigualdade racial onde a 

visibilidade do protagonista de uma lenda trabalhada com as crianças sofreu alterações 

fenotípicas em favor do modelo social predominante o que legitima a hegemonia das 

representações sociais do modelo branco, observadas tanto na escolha de qual 

representação era mais bonita quanto nos desenhos que foram coloridos, como o de Dalila.  

Analisando alguns brinquedos existente na sala, priorizamos destacar os 

bonecos e bonecas, que são os brinquedos onde pudemos perceber fortemente a diferença 

entre a quantidade de representações negras das brancas. 

Notamos que entre as bonecas presentes nos cantinhos a maioria são brancas, 

representatividade também encontrada nos livros de literatura infantil. A observação da 

interação das crianças com esses brinquedos mostrou que tanto as bonecas brancas quanto 

as negras eram utilizadas na brincadeira de mãe e filha. Embora, em alguns momentos, 

havia disputas entre as meninas por uma boneca branca (a primeira na imagem abaixo, da 

esquerda para a direita). Quando eram sugeridas outras bonecas (brancas e negras), as 

meninas preferiam as de cor branca. Uma das crianças (negra) chegou a verbalizar que 

achava a boneca negra feia. Do mesmo modo as crianças brancas escolhiam as bonecas 

com os traços fenotípicos iguais aos seus. Este é mais um indicador de hegemonização dos 

traços étnicos branco.  

                                                             Fotografia – Cantinho das bonecas 
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Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

 

 

 

                               Fotografia – Cantinho das bonecas 

 

 

 

 

                                   

 

                                  

 

                                                

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

 

Outro momento em que presenciamos uma brincadeira de faz de conta, Jade 

estava brincando de mãe e filha com uma boneca branca. A bolsista de aproxima, pede 

para brincar junto com ela e pega uma boneca negra para ser sua filha. Certo tempo da 

brincadeira, a bolsista precisou sair e pediu que Jade cuidasse da sua filha. Jade concorda e 

diz: “Vou preparar uma sopa pra elas tá”. Depois de um tempo, a bolsista volta para a 

brincadeira e Jade mostra que a sua filha está dormindo no berço. A bolsista pergunta onde 

está a boneca que havia deixado com ela e Jade aponta para o chão dando a entender que 

não havia se dedicado ao cuidado dela. Não podemos afirmar categoricamente uma 

desvalorização étnica porque no contexto da situação lúdica que a criança está vivenciando 

a boneca branca está no papel da sua filha e na presença da bolsista ela dedicou-se ao 

cuidado das duas. 

Quanto aos meninos os artefatos lúdicos que representam pessoas, por serem 

em sua maioria super-heróis, não tem seus traços étnicos claramente marcados. Apesar de 
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que, quando é revelada sua identidade humana, aparecem os traços étnicos brancos. A 

ausência de um super-herói negro entre os bonecos disponíveis na escola, conforme a 

imagem abaixo (ainda que existam alguns nos filmes e desenhos infantis), não permitiu 

observar preferência por parte dos meninos. Vale notar que tais brinquedos não estão entre 

os mais utilizados pelos meninos. 

 

 

                                             Fotografia – Cantinho dos bonecos e carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

 

Na maioria das vezes em que ocorrem conflitos entre integrantes do grupo, são 

motivados por disputa de brinquedos, agressão entre as crianças, preferencias e etc. A 

interação da turma é marcada pelo afeto, eles recebem a chegada uns dos outros com 

abraços, expressando satisfação em ver o amigx. Convidam os amigos para brincar e 

quando não aceita a presença do outro, expressam que não querem sua participação.  É 

neste caso que aparecem o que, neste trabalho, nomeamos de “marcas invisíveis”. Com 

isso, o que se quer dizer é que dependendo da posição do observador, outros aspectos da 

situação são tomados em conta de modo a revelar a diferenciação étnico-racial envolvida 

no conflito, que aqui se referem aos circunstantes, conforme veremos na análise seguinte.  
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Uma dessas brincadeiras observadas, em que alguma criança não desejava a 

participação do outro, aconteceu no parque. O caso nos chamou a atenção por ter ocorrido 

uma exclusão de uma criança negra por uma criança branca. Rafaela (branca) alegou que 

não ia mais brincar com Alice porque esta não escutava suas orientações/imposições na 

brincadeira de construir bolos. Se não levássemos em conta o fato desse acontecimento ter 

envolvido duas crianças etnicamente diferenciada, numa relação de disputa de poder e a 

bolsista ter sido chamada por Alice para intervir no conflito. A bolsista se dirigiu a Rafaela 

e disse “Nem sempre as coisas podem ser como a gente quer. Deixe a Alice mostrar as 

ideias dela na brincadeira.” A atitude da bolsista pretendeu mostrar para as crianças que 

aquela situação de privilégio é questionável. Rafaela ouviu, porém, ignorou a 

recomendação da bolsista, se envolvendo em outra brincadeira. Podemos conjecturar, a 

partir do referencial teórico já discutido, que as circunstâncias são reveladoras de que a 

criança negra só seria admitida na brincadeira na condição de se subordinar as imposições 

da criança branca. 

Observamos que Rafaela estava disputando algo com Alice: o poder de dizer o 

que deve ser feito ou não na brincadeira. A discriminação e o preconceito apareceram 

como uma importante arma nesse momento de disputa. Apesar de não ter existido 

comentários depreciativos em relação a cor nessa situação, Rafaela não admitiu a relação 

de equidade. Preferiu não voltar a brincar com Alice do que deixá-la ter voz na brincadeira. 

E Alice ficou brincando só. Não houve mais nenhuma mediação presenciada. O que 

aconteceu nessa brincadeira não foi uma questão de hierarquização de papéis. As duas 

meninas eram boleiras, o que não preconiza uma hierarquia. Rafaela não aceitou que Alice 

participasse ativamente das decisões da brincadeira e preferiu não continuar ali. A bolsista 

ao falar que Alice deve ter oportunidade de fala, Rafaela ignorou o conselho, se mostrando 

irredutível de manter o privilégio de decidir a ação que a outra deveria executar.  

Alice ao recorrer procurou apoio para corrigir a situação de desigualdade e 

tendo presenciado que a colega foi questionada, compreendeu que não deveria se submeter 

aquilo preferindo brincar sozinha. A brincadeira tem por exigência a reversibilidade dos 

papeis posto que o setting lúdico é construído no plano ficcional. A reação da Rafaela é 

reveladora de que um fator externo à brincadeira está fortemente implicado, já que os 

papéis não estão, em geral, estruturados no quadro de uma relação de poder.  

 O conflito mostra que Rafaela é frágil diante da situação ao não admitir a 

reversibilidade do papel. Quando viu seu privilégio na brincadeira ameaçado, decidiu por 

não aceitar que Alice fosse equânime a ela.  
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4.4 A representatividade na literatura infantil disponível na escola  

 

Analisando também os livros de literatura infantil presentes dentro da sala e 

alguns escolhidos pelas crianças para levar para casa emprestados da sala de leitura, 

podemos perceber que há uma grande variedade de temáticas presentes nos livros, como 

podemos ver na imagem abaixo. 

 

Fotografia – Cantinho dos livros 

 

                        Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

Retiramos todos os livros do cantinho para realizar uma análise, investigando a 

existência de narrativa onde as representações do negro aparecem de modo positivado e 

negativado. Os resultados da busca foi um livro em que a figura do negro aparece de 

maneira positiva. O livro é “Tanto, tanto!” que mostra uma criança e seus familiares 

negros. O livro vai apresentando toda a família e como esta demonstra grande afeto pelo 
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bebê até a chegada do patriarca, que com uma grande festa, comemoram seu aniversário. 

Houve uma reação positiva das crianças, que se identificaram com o enredo, demostrando 

que também são afetivos com seus familiares e chegaram a verbalizar quais eram seus mais 

chegados. O enredo de “Tanto, tanto!” proporciona as crianças a valorizarem a família, 

expressando os sentimentos de acolhida e afetividade proporcionado por ela.  

 

Fotografia – Livro “Tanto, tanto!” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

 

O livro também é interessante por ilustrar as faces alegres dos persosagens, 

bem como seus trajes coloridos, cabelos enfeitados, transmitindo a apreciação dos traços 

étnicos negros.  

Descobrimos ainda que, nessa análise e leitura dos livros presentes dentro da 

sala, um livro que apresenta uma canção  pupular em forma ilustrada, “ Samba Lelê”, 

como na imagem abaixo: 
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Fotografia – Canção popular “Samba lelê” 

 

Fonte: Internet. 

O livro (ver imagem abaixo), começa mostrando a criança negra (Lelê) que 

avisa a mãe que está prestes as jogar bola dentro de casa e esta, não permite. Ele então 

começa a jogar a bola para o alto. Próximo a escada, ele joga a bola novamente e cai 

escada abaixo. Nesse momento, a queda é narrada da seguinte forma: “ É de uma boa 

lambada”. A criança chora devido a queda e é consolada pela mãe.  

 

Fotografia – Livro “Samba Lelê” 
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Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

O enredo, como já colocamos, advém da canção popular “ Samba lelê”, que é 

muito cantada nas rodas de músicas infantis. De modo sutil, a canção induz a violencia 

contra o negro, através do lúdico. No livro, as lambadas (chicotadas) não são praticadas 

por um adulto mas é ilustrada através da queda da criança negra. De qualquer forma, 

mostra que a criança é punida, apesar de estar doente e com a cabeça quebrada. Outra fonte 

encontrada desse enredo, é que Lelê era uma escrava e que, por estar doente e não 

conseguir realizar seus trabalhos, era punida com chicotadas. Desta forma, o poder branco 

ainda perpassa que a figura do negro deve ser punido, por mais sofrimentos que esteja 

passando, trazendo essa mensagem indiretamente através de uma cantiga lúdica, 

comumente cantada nas escolas. A presença da figura negra no livro, aponta étnicamente, 

quem deve ser passível de punição. 

Dentre tantos livros didáticos presentes no cantinho da leitura, somente um 

livro possui uma representação do negro de modo afirmativo ao passo em que existem 

livros com personagens brancos em número maior. Também percebemos que a maioria dos 

livros são fábulas, onde enredo tinha como protagonistas animais. Analisamos um 

documento onde estão catalogados todos os livros presentes na escola e percebemos que há 

poucos livros protagonizados por negros e de forma positivada, são alguns destes: “Bruna e 

a galinha d’angola”; “A princesa e a ervilha”; “O mundo no black power de Tayo”, etc. 

 Podemos entender que a grande quantidade de livros onde os são protagonistas 

brancos é, também, devido a força do mercado, que busca reproduzir a representação da 

etnia dominante. Assim, tanto por falta de opções na escola, quanto pela força do mercado, 

as crianças acabam por serem expostas com mais frequência a narrativas protagonizadas 

por personagens brancos. Essa predominância de materiais lúdicos reverbera no cotidiano 

escolar, prejudicando na representação e reconhecimento étnico das crianças. 

Na observação da sala de leitura, enquanto as crianças realizavam os 

empréstimos de livros para levar para casa e ler com as famílias, percebemos que a bolsista 

havia colocado livros numa mesa grande e em mesas pequenas para facilitar a escolha das 

crianças. Quando a criança não se interessava por nenhum destes a mesma poderia ir até a 

estante e escolher outros. 

 

Na leitura que fizemos de alguns dos livros que as crianças escolhiam para 

levar para casa, pudemos analisar que um deles sinalizou uma representação do negro 
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depreciativa, onde ao ser nomeado, percebemos a diferença entre os demais. Segue 

imagem abaixo do livro em questão. 

 

Fotografia – Livro didáticos 

 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

 

                                       Foto - Livros didáticos 

 

                            Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

O livro “No tempo em que a televisão mandava em Carlinhos”, conta que tudo 

que ele via sendo anunciado de comida pela televisão, queria comprar. Até que um dia ele 
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se sente mal por estar comendo mal e acaba indo ao médico. Lá ele descobre que precisa 

fazer regime e que não deve acreditar em tudo que a televisão diz. 

A maioria dos personagens da história, são brancos. Observamos que os 

personagens de pele branca listados na imagem acima estão citados com seu nome próprio 

ou um apelido que podemos supor seu nome e o menino negro está sendo citado como 

“catapimba”, um apelido que não remete a nome próprio nenhum. 

 Sabemos que a questão do nome para as crianças é cheia de significados e 

remete a sua identidade. Analisando o nome dado ao menino negro no livro, que 

indiretamente, demonstra uma desvalorização da etnia do personagem através do seu 

nome, pudemos analisar e refletir o quão pode ser prejudicial para a representação nominal 

e identitária das crianças negras. Inversamente, não presenciamos nos livros analisados, 

apelidos depreciativos com personagens de etnia branca. 

Observamos em um dia, os empréstimos de livros na sala de leitura. Enquanto 

as crianças realizavam as suas escolhas para levar para casa e ler com as famílias, 

percebemos que a bolsista havia colocado livros numa mesa grande e em mesas pequenas 

para facilitar a escolha das crianças. Quando a criança não se interessava por nenhum 

destes a mesma poderia ir até a estante e escolher outros. 

Nos poucos dias em que presenciamos os empréstimos de livros, observamos 

em algumas vezes, a presença de personagens brancos na maioria dos livros expostos 

(APÊNDICE B). Presenciamos três crianças (Catarina, Dalila e Leo) realizarem o 

empréstimo dos livros “Tanto, tanto”, “O cabelo de lelê” e “Menina bonita do laço de fita”. 

Algumas vezes a professora lia os livros mencionados anteriormente na sala para as 

crianças.  

O livro “Menina bonita do laço de fita”, narra a história de um coelho que, ao 

se apaixonar por uma menina negra, que é graciosa e bela, tenta a todo custo alterar sua 

pelagem branca para negra, como a menina. A menina sabendo da impossibilidade do 

coelho em transformar-se, inventa muitas maneiras divertidas para que isso aconteça. A 

mãe da menina, ao perceber as tentativas falhas do coelho, intervém na história e conta ao 

coelho toda o segredo: ela herdou a cor de seus ancestrais. A possibilidade de ele ter uma 

filha pretinha era se casando com uma coelha negra. E assim ele fez, casou-se com uma 

coelha negra e teve muitos filhotes, inclusive uma negra.  
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Foto – Livro “Menina bonita do laço de fita” 

 

Fonte: internet 

 

Todo o enredo, está centrado em como o coelho pode se igual a quem ele tem 

tanta admiração e paixão. E essa paixão que ele tem pela menina negra é tamanha, que ele 

na impossibilidade de ter pele escura que nem ela, ele descobre que pode ter uma filha 

negra se casar-se com uma coelha negra. No final, ele demonstra seu afeto pela menina que 

a deixa ser madrinha da sua filha negra. Podemos perceber que aqui acontece uma 

valorização da etnia negra por um personagem de traços brancos, apesar de ser um coelho, 

e de forma positivada. 

 

Foto – Livro “Menina bonita do laço de fita” 

 

Fonte: internet 
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As crianças adoram ouvir essa história, pois acham engraçadas as tentativas em 

vão do coelho em tornar-se negro. Ao final, elas gostam de ver todos os filhotes que o 

coelho teve com a coelha, principalmente a filhote negra, que tanto era desejada. 

O livro “O cabelo de lelê” na imagem abaixo, mostra uma menina que não 

gosta dos seus cabelos e busca saber de onde ele veio. Então ela vai em busca de um livro 

que possa auxiliá-la nessa descoberta. Ela encontra um livro sobre a África e acaba 

descobrindo os belos e diversos penteados dos povos africanos, e assim, descobre sua 

ancestralidade. Agora, Lelê gosta do que vê (cabelos) e encontra a beleza através dos 

penteados que utiliza e sabe que ele remete a sua história.  

 

Foto – Livro “O cabelo de lelê” 

 

Fonte: internet 

 

Quando a professora realiza a leitura, em sala de aula, do livro “O cabelo da 

lelê”, observamos as crianças dizerem que os penteados (imagem abaixo) vistos na história 

eram “diferentes”.  
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Foto – Livro “O cabelo de lelê” 

 

Fonte: internet 

Não percebemos uma desvalorização estética da figura do negro nas falas das 

crianças, mas ainda não percebem a beleza étnica presente nessa história. 

Nas análises realizadas a partir das observações, podemos inferir que os dados 

não foram tão ilustrativos, porém os encontrados são significativos para o que o estudo 

pretendeu.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do pressuposto de que a criança como sujeito histórico e de direitos 

constrói sua identidade nas suas relações e práticas cotidianas no contexto familiar e 

escolar, mas também a partir dos valores de sua cultura societária. No caso da sociedade 

brasileira, estruturada historicamente pela desigualdade étnico-racial, o racismo se 

manifesta em todos os espaços institucionais, entre eles a escola, principalmente por uma 

seletiva representatividade das etnias que constituem nossa nacionalidade. Graças a 

herança colonial, o tipo europeu figura foi alçado a condição de modelo étnico hegemônico 

ao qual as demais etnias figuram em condições de inferioridade. 

No entanto, o combate a essa forma de desigualdade encontra grandes 

obstáculos em função dos modos como ele se apresenta, na seletiva representatividade 

desses elementos nos espaços sociais de poder (no nosso caso, os parâmetros analisados 

neste trabalho). Queremos com isso dizer, que o tipo branco é favorecido por uma 

visibilidade positiva nesses espaços, ao passo que, o tipo negro é desfavorecido por uma 

visibilidade negativa, nesses mesmos espaços.  

Construímos, assim, a categoria empírica de marcas invisíveis para tentar 

apreender os indícios da diferenciação étnico racial, no contexto da instituição escolar de 

educação infantil e nas relações entre os integrantes do espaço escolar. 

Em relação aos parâmetros de análise utilizados, encontramos baixa 

representatividade da etnia negra nas funções mais valorizadas do corpo de profissionais da 

escola; na oferta de artefatos lúdicos e nos livros de literatura infantil o que, indiretamente, 

legitima valorização da etnia branca. 

 A observação das situações interativas apontou que as crianças assimilam os 

valores hegemônicos da cultura e traduzem em suas vivências tais valores, mas para serem 

apreendidas pelo observador, necessário se faz uma análise onde essas vivências ocorrem. 

Três situações foram emblemáticas das dinâmicas que cercam as relações 

raciais na educação infantil. O caso em que a apreciação negativa dos traços étnicos de 

Dalila pela Jade revelou o impacto da valorização dada por sua avó ao cabelo liso, 

indiretamente sobre a sua autoimagem.  

Igualmente, o fato da Rafaela não admitir a participação equânime de Alice na 

tomada de decisões na brincadeira, é revelador de uma posição frágil, posto que só em 

condições de submissão às suas regras, a colega seria incluída. Assim, a reversibilidade de 

papéis ameaça a sua frágil autoimagem. Por outro lado, Alice se deu conta do mecanismo 
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de desigualdade no contexto da interação lúdica, e após obter confirmação da bolsista 

dessa desigualdade, recusa ocupar esse lugar que a colega lhe designou. 

Por fim, o caso da representação do Iara, personagem da cultura indígena, 

tratado numa atividade de leitura na turma do infantil IV, é ilustrativo do processo de 

invizibilização que é submetido as etnias não brancas. Nesse caso, a figura, representativa 

da Iara, que foi apresentada as crianças para ser colorida, era uma sereia loira. 

Concluindo, podemos afirmar que o racismo em suas marcas invisíveis no 

desenho institucional (escola/família) e nas interações entre os que atuam no ambiente 

escolar, impacta gerando distorções na autoimagem de crianças negras e brancas, nem 

sempre perceptíveis na superfície dos acontecimentos.  
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APÊNDICE A – MAPA ETNOGRÁFICO DAS CRIANÇAS E FAMÍLIA 

 

 JOSÉ                            RAFAELA                   DALILA                         BENTO                           

 

                                                       

                                   

 

 

PAI: PARDO                          PAI: PARDO                         PAI: BRANCO             PAI: NEGRO                                   

MÃE: BRANCA                    MÃE: BRANCA                    MÃE: NEGRA             MÃE: NEGRA                                 

        MIGUEL                          LEO                        CATARINA                  JADE 

 

                                                                         

  

  

 

 

PAI: BRANCO                   PAI: BRANCO                       PAI: BRANCO             PAI: NEGRO 

MÃE: BRANCA                MÃE: BRANCA                     MÃE: BRANCA           MÃE: NEGRA 

     BRUNO                        ALICE                       RICARDO                   MANOELA 

 

 

 

 

 

PAI: PARDO                      PAI: NEGRO                         PAI: NEGRO                  PAI: PARDO 

MÃE: BRANCA                MÃE: BRANCA                    MÃE: PARDA                MÃE: NEGRA 

         JULIO                                                              

 

PAI: BRANCO 

MÃE: BRANCA 

            



75 
 

 
 

APENDICE B – LIVROS ONDE A FIGURA DO BRANCO APARECE COMO 

PROTAGONISTA 

LIVRO: A PRINCESA MARIBEL  

 

 

Sinopse: o livro conta a história da perca do anel da princesa Maribel. Através 

de perguntas e imagens para adivinharem, proporciona os leitores a interagir com o livro. 

 

LIVRO: MAMÃE MARAVILHA 

 

 

 

Sinopse: este livro busca enfatizar, através dos olhos da criança, como sua mãe 

pode ser em diferentes momentos. 
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LIVRO: MÃENHÊ! 

 

 

 

Sinopse: o livro mostra o cotidiano de uma mãe atarefada e um cotidiano 

desafiador na criação dos seus filhos. Um dia ela decide não ouvir mais as solicitações dos 

filhos, mas no final, tomada de amor e preocupação, volta atrás. 

 

LIVRO: A PRINCESA QUE NÃO QUERIA APRENDER A LER 

  

 

 

Sinopse: a princesa Rosa gostava de passear pelos ambientes do seu palácio e 

era muito querida por todos. Apesar disso, Rosa não queria saber de aprender a ler. Em um 

encontro inusitado, Rosa resolve mudar de ideia.  

 



77 
 

 
 

 

LIVRO: JOÃO E MARIA 

 

 

 

Sinopse: os irmãos João e Maria se perdem na floresta e acabam encontrando 

uma casa feita de doces. Mas o que não esperava era que essa casa pertencia a uma bruxa 

má. Será que conseguirão escapar? 

 

LIVRO: NÃO VOU DORMIR 

 

 

Sinopse: a linguagem visual é predominante nesse enredo. Conta a história de 

uma menina que resiste em dormir, não se atentando para os próprios limites do corpo. 
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LIVRO: A PEQUENA SEREIA 

 

 

 

Sinopse: a sereia Ariel demonstra curiosidade em conhecer o mundo fora 

d’água e embarca em uma grande aventura cheia de desafios. Ao final, ela se apaixona por 

um príncipe e transforma-se em humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


