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RESUMO 
 

Neste trabalho, descreve-se e analisa-se as interações e produções culturais de crianças de 5 anos 
de idade em uma turma de Educação Infantil, de uma escola municipal em São João del-Rei, 
tendo em conta as relações étnico-raciais na construção de suas identidades. Atentamo-nos a 
compreender como as produções culturais de crianças de 5 anos informam sobre a diversidade 
desses sujeitos. Diante disto, as interações entre as crianças no contexto na Educação Infantil 
foram investigadas tendo em conta igualdades e/ou diferenças em suas relações sociais entre 
pares e as representações das crianças acerca de suas identidades no âmbito das relações étnico-
raciais. Os referenciais teóricos utilizados nesta pesquisa foram os estudos da infância, sobretudo 
no campo da sociologia e história. Para isto, considerou-se a criança enquanto sujeito sócio-
histórico, produtora de cultura nas interações entre pares e os adultos Construiu-se, inclusive, um 
levantamento de pesquisas a partir dos descritores Educação Infantil, infância, relações étnico-
raciais, em que se tornou possível apontar elementos para a construção da metodologia e análise 
dos dados desta investigação. Baseada em uma metodologia de cunho etnográfico de investigação 
com crianças, utilizando-se de notas de campo e s fotográficos e uma intervenção filmada – com 
narrativas, imagens, espelhos e autorretratos -, a pesquisa gerou dados que foram apresentados 
por meio de episódios descritos e analisados à luz das teorias e pesquisas levantadas. Assim, entre 
práticas escolares, cabelo, beleza, gênero e processos de identificação, este trabalho, na medida 
em que busca a compreensão dos processos de construção identitária e suas relações com a 
estética nas relações étnico-raciais na infância, favorece a constituição de um modo de ver as 
crianças, especialmente pardas e negras, nos contextos de diversidade em que se estabelecem as 
múltiplas formas de interação entre pares e seu entorno. Entre outros pontos, considerou-se que o 
protagonismo infantil, revelado a partir de uma escuta atenta, pode indicar possibilidades para o 
levantamento de demandas do contexto educativo e elaboração de propostas voltadas para a 
promoção e valorização das identidades na Educação Infantil. 
Palavras - chave: Educação Infantil, infância, relações étnico-raciais. 
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ABSTRACT 
 

In this work, we describe and analyze the cultural interactions and productions of 5-year-old 
children in a Kindergarten class from a municipal school in São João del Rei, taking into account 
ethnic-racial relations in construction of their identities. We attempt to understand how the 
cultural productions of 5-year-olds report on the diversity of these subjects. In this context, the 
interactions among children in the context of Early Childhood Education were investigated taking 
into account differences and / or differences in their social relations between peers and children's 
representations about their identities within the framework of ethnic-racial relations. The 
theoretical references used in this research were the studies of childhood, especially in the field of 
sociology and history. For this, the child was considered as a socio-historical subject, producer of 
culture in the interactions between peers and adults. A survey was also constructed from the 
descriptors Children's Education, childhood, ethnic-racial relations, in which it became possible 
to point out elements for the construction of the methodology and analysis of the data of this 
investigation. Based on an ethnographic research methodology with children, using photographic 
field notes and a filmed intervention - with narratives, images, mirrors and self-portraits - the 
research generated data that were presented through episodes described and analyzed in the light 
of the theories and research raised. Thus, among school practices, hair, beauty, gender and 
identification processes, this work, insofar as it seeks to understand the processes of identity 
construction and its relations with aesthetics in ethnic-racial relations in childhood, favors the 
constitution of a way of seeing children, especially brown and black, in the contexts of diversity 
in which the multiple forms of interaction between peers and their environment are established. 
Among other points, it was considered that children's protagonism, revealed from an attentive 
listening, indicates possibilities for the lifting of demands of the educational context and 
elaboration of proposals aimed at the promotion and valorization of the identities in Early 
Childhood Education. 
Keywords: Early childhood education, childhood, ethnic - racial relations. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em minha casa, a televisão colorida custou chegar. A graça e a empatia que a televisão em 

preto e branco promoveu, em mim, aguçou minha imaginação. Eu acreditava na ficção enquanto 

realidade, de verdade mesmo, a tal vida real. Na infância eu ficava imaginando as cores do 

mundo sem ter ideia do quanto uma cor ou uma forma pode ter influência na vida de cada sujeito. 

Giz, tijolo, carvão, gesso: elementos que eu sempre tive em minhas mãos no intuito de 

desenhar sobre o chão do quintal ou das ruas por onde morei na cidade de São João del-Rei. As 

brincadeiras que fizeram de mim uma criança feliz. Marcada por pontos e linhas, minha infância 

foi desenhada com curvas e retas entrelaçadas pela doçura paterna e o incentivo materno.  

Com giz escrevia em um quadro palavras e desenhos que buscavam ensinar minha irmã, 

amigas, primos nas brincadeiras de escolinha. Tijolo, carvão e gesso marcavam no chão as 

brincadeiras e espaços: queimada, amarelinha, cômodos da casinha, trilhas rouba bandeira, 

garrafão. Linhas e pontos desenharam minha infância, parte cheia de boniteza da minha vida, a 

qual considero relevante mencionar visto que “resgatar a história das pessoas significa vê-las 

reconstituírem – se enquanto sujeitos e reconstituir também sua cultura, seu tempo, sua história, 

reinventando a dialogicidade, a palavra”. KRAMER (1998, p. 20). 

Nos relacionamentos escolares, os agrupamentos evidenciavam padrões estéticos e de 

pensamento com os quais eu nunca me identifiquei e que, na ausência de discussão sobre 

diversidade, talvez tenha sido a causa de eu me sentir inferiorizada diante de outros grupos. Ao 

escolher quais opções eu poderia seguir ao concluir a escolarização básica, eu tinha claro que, 

para garotas como eu, a efetivação da docência por meio de cursos de licenciatura ou um curso 

técnico não era apenas uma escolha individual. Isto porque se tratam de cursos mais acessíveis à 

minha classe social. Em 2004 a realidade era ainda mais escassa, uma vez que as políticas 

públicas de inclusão ao ensino superior ainda não haviam se efetivado.  

Neste sentido, acredito que meu gosto por brincar de escolinha foi legitimado por 

circunstâncias sociais. Memórias vividas em diversos contextos de sociabilidade atravessaram a 

elaboração dos traços da minha formação docente. Sobretudo quando se trata de vivências que 

me direcionaram para atuação Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Talvez 
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seja por isto que, pretensiosamente, procuro elaborar um desenho de criança para demonstrar 

meus saberes nesta caminhada que se alterna entre o suave e o árido. 

Minhas vivências enquanto estudante no curso de graduação em Pedagogia se deram no 

contexto das práticas de projetos e programas de extensão universitária da Universidade Federal 

de São João del-Rei – UFSJ1. Estes projetos objetivavam a promoção do desenvolvimento dos 

sujeitos e da sociedade envolvendo sujeitos de regiões consideradas como vulneráveis 

socialmente em que a presença afro-brasileira era significativa. 

Formada em Pedagogia em 2008, iniciei minha trajetória profissional na Prefeitura 

Municipal de São João del-Rei. Os diferentes caminhos e espaços nos quais exerci a docência, 

sempre me levaram para escolas em que a diversidade étnico-racial2 se fazia presente e instigava 

o meu olhar. A demanda pela multiplicidade de linguagens na formação da criança bem como 

meu gosto pelas diversas formas de aprender e ensinar foi delimitando minha área de atuação 

para a Educação Infantil e primeiros anos de alfabetização. Isto porque se tratam de fases de 

desenvolvimento em que a mediação simbólica se faz por diferentes objetos, expressões, enfim, 

fase rica em exploração. 

Iniciei minha formação em ensino de artes visuais em 2012. Mais uma vez as cores de 

tonalidade marrom se fizeram presentes por meio das pinturas de Cândido Portinari, em que a 

cores “negra” e “mulata” davam o tom do Ensino da História e Cultura Afro Brasileira. Dois anos 

depois, movida pela necessidade de compreender a infância, iniciei o Curso de Especialização em 

Docência3 na Educação Infantil. A etapa da Educação Básica e o ensino da história e cultura afro-

brasileira se entrelaçaram neste momento. A partir das atividades desenvolvidas e da monografia4 

elaborada neste curso, fui construindo um olhar científico sobre a infância e a diversidade racial e 

uma atenção especial às interações e produções culturais infantis.  

                                                           

1
Entre os projetos que participei estão o Projeto de Incentivo à Leitura e Escrita em Escolas Públicas e Outros 

Espaços Educativos de São João del-Rei (PROex/UFSJ). “Projeto Sucata”, produção de brinquedos a partir de 
materiais reutilizáveis (Brinquedoteca UFSJ – Estágio Extra curricular em Psicologia Social). Projeto 
Brinquedotecas do Centro de Referência da Assistência Social em São João del-Rei – CRAS. Programa de Educação 
de Jovens e Adultos: Formação Continuada de Professores e Educadores, Políticas Públicas, Geração de Trabalho e 
Renda em Economia Solidária. (UFSJ/MEC) 
2A expressão “étnico-racial” será melhor apresentada no capítulo 1, item 1.1. 
3
CEDEI-desenvolvido pelo Departamento de Ciências da Educação – DECED da UFSJ 

4
Monografia intitulada por Pinturas Negras de Cândido Portinari na década de 30. Possibilidades para o ensino de 

Artes Visuais e da história e cultura afro-brasileira 
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Na monografia, pude analisar um projeto de intervenção a partir das orientações voltadas 

para o trabalho com aspectos étnico-raciais na Educação Infantil. Foi nesse exercício de pesquisa, 

entre a prática e a reflexão ao longo do projeto, que percebi a necessidade de escuta das crianças, 

o que motivou a elaboração de um projeto de pesquisa para o mestrado. O projeto estava voltado, 

inicialmente, para a escuta de professoras e suas representações acerca da educação antirracista, 

considerando as premissas da Lei 10.639/03. Já matriculada no mestrado, ao longo das 

disciplinas iniciais e das primeiras orientações, decidi redimensionar os objetivos de minha 

investigação para a escuta de crianças e o que elas têm a dizer sobre si e sobre o que vivem. 

As questões que mobilizam a presente pesquisa são: o que as produções culturais de 

crianças de 5 anos informam sobre a diversidade desses sujeitos? De que maneira as interações 

entre as crianças no contexto na Educação Infantil podem apontar igualdade e/ou diferença em 

suas relações sociais entre pares? Quais as representações das crianças acerca de suas identidades 

e a dimensão étnico-racial?  

Estes questionamentos indicam caminhos para a efetivação do objetivo desta dissertação: 

Analisar as interações e produções culturais de crianças de 5 anos de idade em uma turma de 

Educação Infantil tendo em conta as relações étnico-raciais na construção de suas identidades.  

Ao considerar a diversidade em um contexto de igualdades e diferenças, o interesse deste 

trabalho leva em conta uma concepção de infância em que a criança é um sujeito ativo em sua 

construção identitária e a escola um espaço de efetivação de direitos sociais, entre eles a Lei 

11.645 de 2008, que alterou a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que apresenta as 

diretrizes e bases para a educação nacional, determinando que haja no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” 

A reflexão acerca de questões étnico-raciais no campo da Educação Infantil se torna 

também relevante no que diz respeito à compreensão da condição da infância e da agência da 

criança em uma estrutura social. Sugerimos, aqui, que o presente estudo possa problematizar 

como as crianças elaboram estratégias para viver nesta estrutura e, ainda, possibilite entender de 

que maneira as interações e culturas infantis favorecem uma transformação social por meio do 

reconhecimento das diferenças. 

Para tanto, este trabalho está dividido em 4 capítulos. No capítulo 1, apresenta-se uma 

perspectiva da trajetória educacional do Brasil no final do século XIX ao início do século XX, 
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tendo em conta a população negra, mestiça e pobre e o contexto escolar. Neste sentido, mito da 

democracia racial, embranquecimento e algumas contribuições do Movimento Negro, em suas 

diferentes manifestações são abordados, de forma sucinta, a fim de trazer alguns elementos que 

indicam a relevância de ações afirmativas educacionais. A promoção da igualdade racial nesta 

área é apresentada para ilustrar algumas práticas do movimento negro no que se refere a educação 

para as relações étnico-raciais. Em relação a Educação Infantil, optou-se em discutir certas 

perspectivas atuais das relações étnico-raciais no contexto desta modalidade de ensino-

aprendizagem. Finalmente, um levantamento de pesquisas, acerca das relações étnico-raciais em 

instituições de atendimento às crianças de 0 a 6 anos, propõe situar, de maneira breve, a 

problemática por meio de outras investigações do campo. 

No capítulo 2, aborda-se a infância enquanto categoria geracional. Considera-se a infância 

como um ciclo da vida dinâmico, atravessado pela diversidade em que a criança é vista por meio 

de seu protagonismo. Desta forma, identidades e questões étnico-raciais no contexto da Educação 

Infantil são elucidadas a partir de um olhar voltado para a realidade brasileira. A seguir 

descrevem-se as escolhas metodológicas e dinâmica de campo, empreendidos na pesquisa sob 

uma perspectiva etnográfica com crianças utilizando-se de alguns pressupostos teóricos do campo 

da Sociologia da Infância. E, finalmente são apresentados, aspectos éticos que permearam este 

trabalho. 

No capítulo 3, busca-se, numa primeira parte, apresentar a instituição pesquisada e as 

crianças. E, em seguida, analisar algumas práticas da escola, tendo em vista os objetivos da 

presente pesquisa. Para isto, apresentou-se, brevemente, o contexto sociopolítico levando em 

conta a escola na sua dimensão física e pedagógica, bem como aspectos étnico-raciais nas 

práticas escolares a partir das sutilezas e das questões identitárias presentes no transcorrer das 

interações, quanto interstícios das práticas escolares.  

No capítulo 4, observaram-se as relações étnico-raciais a partir dos elementos que podem 

contribuir para o entendimento das construções identitárias das crianças envolvidas na pesquisa. 

Para isto, as características físicas, sobretudo dos cabelos e das cores de pele, foram consideradas 

enquanto marcadores identitários presentes nas relações étnico-raciais no Brasil. Os dados 

gerados ao longo da pesquisa demonstraram como esses atributos físicos se apresentam nas 
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culturas de pares e como os vestígios de um Brasil colonizado podem atravessar o imaginário 

social reproduzindo, por vezes, desvalorização da estética negra. 

As Considerações Finais buscam trazer apontamentos tendo em conta o que foi possível 

constatar a partir das observações e das afinidades relacionadas que, juntas, indicaram elementos 

constitutivos das relações étnico-raciais na Educação Infantil a fim de contribuir na construção de 

um olhar e de uma escuta sensível às crianças e suas demandas. 

 

1.RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Nesta seção, apresenta-se uma perspectiva da trajetória educacional do Brasil no final do 

século XIX ao início do século XX, tendo em conta a população negra, mestiça e pobre e o 

contexto escolar. Neste sentido, mito da democracia racial, embranquecimento e algumas 

contribuições do Movimento Negro, em suas diferentes manifestações são abordados, de forma 

sucinta, a fim de trazer alguns elementos que indicam a relevância de ações afirmativas 

educacionais. A promoção da igualdade racial nesta área é apresentada para ilustrar algumas 

práticas do movimento negro em relação a educação para as relações étnico-raciais. Com relação 

a Educação Infantil, optou-se em discutir certas perspectivas atuais das relações étnico-raciais no 

contexto desta modalidade de ensino-aprendizagem. Finalmente, um levantamento de pesquisas, 

acerca das relações étnico-raciais em instituições de atendimento às crianças de 0 a 6 anos, 

propõe situar, de maneira breve, a problemática por meio de outras investigações do campo.  

 

1.1 Escola, mito da democracia racial e teoria do embranquecimento: breve reflexão acerca 
do contexto educacional brasileiro 
 

Ser negro é sofrer o vexame de não poder galgar as escadarias da 
conquista nos planos ilimitados das sociedades brasileiras, é ser quase um 
estrangeiro indesejável destinado de longínquas plagas, talvez, por ter 
cometido um crime nacional […] E onde ou como conseguiremos vencer 
esse symptomatico phenômeno? Cerrando fileiras e erguendo castelos de 
cimento armado transformando-se em templos educativos, aonde haja luz, 
mas muita luz (Gervásio Moraes, Carta de um Negro, O Clarim 
d’Alvorada, ano 4, n. 33, maio de 1927, p. 7). 
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De acordo com Siss (2003), no início do século XX passou a dar maior ênfase para 

discussões acerca da responsabilidade do Estado sobre oferecimento de uma escola pública, 

gratuita e universal. A gratuidade e universalidade eram pontos considerados nas discussões da 

época, todavia a ausência da obrigatoriedade do ensino e definição das origens dos recursos eram 

alguns dos fatores que dificultavam a efetivação da proposta de escola da época.  

Em razão de um período pós-abolicionista e com a Proclamação da República, as 

sociedades brasileiras se viram diante de um novo cenário político e jurídico. Debates em torno 

do federalismo, democracia e educação mobilizavam a nova elite dirigente no final do século 

XIX (SISS, 2003). Assim, o texto transita entre o final do século XIX e início do século XX 

período em que Constituição Imperial de 1824 foi revista e modificada pela Constituição 

Republicana de 1891. 

Siss (2003) indica que esta reconfiguração do Estado demandou definição, 

regulamentação e seguridade dos direitos e deveres dos cidadãos. Neste sentido, uma nova Carta 

Magna foi elaborada para o tratamento das relações entre Estado e sociedade. Trata-se da 

construção de uma nova ordem. Desta forma, a Constituição Republicana de 1891 influiu 

significativamente nas discussões sobre igualdade, ainda que permanecesse a ausência de 

avanços na esfera educacional em relação a obrigatoriedade de oferta de vagas para os brancos 

pobres, negros e seus descendentes, assim como destinação de recursos públicos para as escolas.  

Para Siss (2003), a construção das regras que norteiam a história da educação nacional foi 

marcada pelo interesse de uma aristocracia com privilégios sociais. Esta elite política, que na 

Constituição de 1891 deixou de efetivar a gratuidade e obrigatoriedade da educação pública, 

também favoreceu a entrada de trabalhadores brancos europeus para o fortalecimento da 

economia brasileira. Considerada inferior para tal contribuição econômica, a população afro-

brasileira se viu com maiores dificuldades de superação das condições subalternas de vida após 

ser submetida a 350 anos de escravidão.  

O pesquisador cita Skidmore (1976) para afirmar que a imigração em larga escala de 

brancos europeus para o Brasil indica um significativo material para a tese do branqueamento 

racial da formação social brasileira. Trata-se de uma ideia que leva em conta a miscigenação 

enquanto estratégia de combinação das raças branca e negra, no intuito de proporcionar o 

surgimento de um novo tipo de ser branco ajustado ao clima e sociedade brasileira. Exemplos 
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disto, o antropólogo João Batista de Lacerda e o médico eugenista Oliveira Vianna defendiam a 

purificação da raça brasileira por meio da extinção das raças não brancas utilizando-se de 

argumentos como a necessidade de redução de conflitos ligados a questões de cor e raça.  

A participação na política da época foi atravessada pelas habilidades de saber ler, escrever 

e contar. O que afastou os afro-brasileiros desta atividade, bem como o fato dos imigrantes terem 

ocupado seus possíveis lugares de trabalho no contexto econômico urbano do final do século XIX. 

Ou seja, o direito ao voto era dado aqueles a quem a sociedade poderia delegar sua continuidade. 

Analfabetos e afastados dos centros urbanos, os negros estariam desvinculados das decisões, mas 

“protegidos” pelo Estado. Siss (2003) afirma também que o aspecto sócio-histórico pode ter 

contribuído para a mobilização dos afro-brasileiros pela luta por educação. 

Os primeiros anos do século XX indicaram que a educação era vista como uma das 

alternativas mais viáveis para integração e ascensão social. Tal fato proporcionou os primeiros 

passos das ações educativas de iniciativa afro-brasileira com a construção de escolas primárias, 

ginásios e liceus de caráter multicultural (SISS, 2003).  

Conforme este autor, mediante tal cenário o Brasil passa a se identificar como uma nação 

miscigenada com brancos (europeus), índios e negros nos primeiros anos do século. A Imprensa 

Alternativa Negra (IAN) se tornou um veículo importante para a propagação de ideias e 

demandas da população afro-brasileira, como apresentado pela citação inicial deste capítulo. A 

escola passava a ser vista pela população pobre e analfabeta como um recurso de emancipação 

social. 

Porém, as Conferências Nacionais de Educação organizadas pela Associação Brasileira de 

Educação nos anos 20 deixaram de abordar o analfabetismo. A renovação das metodologias de 

ensino-aprendizagem foi marcada pelo modernismo liberal, uma vez que o cenário econômico da 

Revolução de 1930 influenciou a construção escolar do período durante o impulso industrial. 

Ainda que diante das diversas organizações do movimento negro por meio de grupos com 

atividades educacionais e culturais, sendo a Frente Negra Brasileira (FNB) a mais importante 

representação do movimento devido suas atuações e diferentes estados (SISS, 2003). 

Segundo Greive (2007) a história social da infância no Brasil tem sido marcada, entre 

outros aspectos, pela presença da construção da escola pública. Pelo menos nos primeiros 60 anos 

do século XX, a escola pública conotava um prestígio social tanto que as vagas eram disputadas 
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por exames de seleção. A pesquisadora pontua que tal fato indica um dos motivos pelos quais as 

classes pobres tinham acesso e permanência restritos ao sistema educacional.  

A escolarização de negros e mestiços ao longo do século XIX era ainda mais limitada do 

que dos brancos pobres. Fatores como a ideia de inferioridade genética e social e a relação 

existente entre ser negro e escravo – visto a exclusão constitucional dos escravos na educação 

pública –, são exemplos das dificuldades enfrentadas por esta população na busca de acesso à 

escola pública. Contudo, Greive (2007) afirma a existência de alguns s históricos de negros que 

conseguiram aprender ler, escrever e contar mesmo que diante de um contexto sócio-histórico 

marcado por condições de marginalidade e escravidão para a maioria das pessoas negras. 

Greive (2007) observa que o alto índice de analfabetismo, inclusive entre pessoas com 

recursos, a escolarização de crianças não pertencentes à elite tornou-se secundária dando lugar a 

práticas educativas ligadas a aprendizagem de ofícios. As poucas crianças de classes populares 

que frequentavam as escolas eram pobres, negras e mestiças na maioria. Isto porque, a elite da 

época destinava às instituições de ensino público um caráter civilizador, diferente da educação 

oferecida por meio de seus recursos próprios com professores particulares. 

De acordo com a mesma autora, foi mediante a obrigatoriedade da oferta de vagas na 

escola pública para toda população, iniciada pela Constituição Imperial de 1824 como uma das 

estratégias de negação ao absolutismo, que as escolas assumem um mecanismo de 

homogeneização cultural. Situada entre outras instituições vinculadas ao atendimento de crianças 

pobres, a escola passa a regular a frequência escolar com estratégias vinculadas ao poder jurídico 

das províncias que delegava aos pais tal responsabilidade. Tratava-se de leis voltadas para 

efetivação do que havia sido proposto, da manutenção de turmas para contratação de professores, 

cerca de 20 a 25 alunos para um professor.  

Greive (2007) também aponta a criação de recursos para a educação dos “alunos pobres”. 

Enquanto a “caixa escolar” se fazia presente na construção de uma escola para os menos 

abastados, aqueles que tinham subsídios financeiros optavam por uma educação domiciliar com 

professores particulares. Contudo, a pobreza constituía-se enquanto item essencial da 

infrequência ou da frequência irregular às aulas.  

A pesquisadora questiona a presença maciça de crianças brancas na escola pública 

brasileira, quando deveria ser o contrário de acordo com dados levantados pelos censos da época. 
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Tal questionamento pode auxiliar em reflexões acerca “mito da democracia racial brasileira”. Isso 

porque a questão do acesso e permanência de crianças negras e mestiças indica a construção de 

um relevante paradoxo social. O acesso obrigatório de crianças pobres, propagado pelo governo, 

não ofereceu necessariamente acesso à maioria da população infantil da época: as crianças negras 

e mestiças5. Ou seja: 

A ausência de impedimentos para as crianças negras frequentarem a 
escola imperial possibilita refletir que, no Brasil os debates sobre civilizar 
pela escola, “nivelar as faculdades morais dos brasileiros”, a expansão 
dos saberes elementares e a estatização do ensino foram perpassados por 
um conteúdo étnico e racial altamente significativo. A ênfase na 
necessidade de produção de uma homogeneização cultural significou a 
desqualificação das práticas culturais da população à qual se destinava a 
instrução pública elementar: a população de crianças negras, mestiças e 
pobres. (GREIVE 2007, p. 510). 
 

Retomo o texto de Siss (2003) para um ponto de vista conciso do “mito da democracia 

racial”. De acordo com o autor, a discussão da identidade brasileira abordada por Gilberto Freyre 

contribui para um ponto de vista acerca da figura do mestiço, narrada pela visão de um estudioso 

branco da elite. Para o autor, a narrativa de Freyre aponta uma “democracia racial” que promoveu 

a convivência harmônica na sociedade brasileira que desloca a ideia biológica racial para uma 

concepção cultural de raça. Esta visão buscou a desconstituição dos conflitos sociais de origem 

étnico-raciais tendo em conta o deslocamento das desigualdades apenas para o viés social6.  

Assim, ao optar pelo uso da expressão “relações étnico-raciais” nesta pesquisa tem-se em 

vista a complexidade e historicidade do que significa raça e etnia no contexto brasileiro. Os 

termos raças/raciais utilizados neste trabalho consideram a existência de apenas uma raça do 

ponto de vista biológico: a raça humana. No entanto, por meio das discussões elaboradas no 

campo das Ciências Sociais, a palavra aqui indica a construção de um conceito que se refere a 

diferenciação dos fenótipos humanos como branco e negro, por exemplo.  

                                                           

5 Contrário à uma perspectiva linear de acontecimentos históricos, o racismo não diminuiu ao longo do afastamento 
cronológico da escravidão. Pelo contrário, ressalta-se que após este período um desenvolvimento maior do racismo 
ocorreu na medida em que entraram no Brasil as teorias raciais. Nas escolas públicas a partir do período Imperial, o 
pouco acesso ofertado às crianças negras favoreceu o embranquecimento do modelo de aluno uma vez que os negros 
“percebem” que a escola não é o seu lugar. 
6
 Estudos como o de Bento (2014) apontam uma visão em que Freyre suaviza o conflito inter-racial por meio da 

justificativa dos relacionamentos entre homens brancos com mulatas e indígenas. Esta mistura racial igualou os 
povos, os próprios negros seriam responsáveis pelas dificuldades sociais a que eram submetidos.  



23 

Os termos etnia/étnico/étnica dizem respeito ao grupo de pessoas que possuem 

características culturais similares. De acordo com Gomes (2005) diversidade cultural está 

presente em todas as sociedades e a questão racial brasileira localiza-se dentro do amplo e 

complexo campo da diversidade cultural. Gomes (2011) considera que a identidade negra é uma 

construção pessoal e social e que em nossa sociedade conta com as relações existentes entre 

classe, gênero e raça no contexto do racismo brasileiro e da crescente desigualdade social. 

 

1.2. Promoção da igualdade racial e Educação Infantil 
 

A nova Constituição Federal de 1988 estabelece e legitima o direito de Educação a todas e 

todos. Neste sentido, os movimentos sociais ao se apropriarem da perspectiva de sujeito social 

que envolve deveres e direitos, passaram a verificar suas identidades raciais, étnicas, religiosas, 

gênero, orientação sexual, idade. Para Gomes (p. 688, 2012) “esta diversidade tem sido tratada de 

forma desigual e discriminatória ao longo dos séculos e ainda não foi devidamente equacionada 

pelas políticas do Estado, pelas escolas e pelos currículos”.  

No que diz respeito ao acesso e permanência da população negra ao mundo educacional e 

do trabalho, Barbosa (2015) afirma que dados de pesquisas como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA confirmam a 

exclusão do negro do sistema educacional e do mercado do trabalho.  

O comprometimento com uma sociedade mais justa que evidencie os princípios 

democráticos proporciona um trabalho significativo acerca das relações étnico raciais se entrelaça 

com os aspectos subjetivos dos sujeitos envolvidos no sistema educacional. Um olhar atento às 

diferenças que favoreça a valorização e favorecimento dos processos de construção de 

identidades abre a possibilidade de um diálogo sobre o tema nas escolas.  

Portanto, a educação enquanto espaço de promoção do respeito e diversidade étnico-racial 

e diferenças deve contemplar a história dos povos de forma igualitária, ou seja, privilegiar 

igualmente a história dos povos que contribuíram com a formação da sociedade brasileira. Esta 

inferiorização de um grupo em relação ao outro, leva a desvalorização de seus estereótipos, 

crenças, cultura levando a ideia de que este outro inferior possui valores negativos quando 

comparados ao grupo dominador. De acordo com Munanga apud Barbosa (2015, p.21) “o 
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racismo é a crença na suposta hierarquização das chamadas ‘raças’ humanas pela relação 

intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural”. 

A ideia de pertencimento a um grupo simbolicamente privilegiado, no caso o branco, 

fortalece práticas de racismo e preconceito. Desta forma, desconstruir a ideia de superioridade 

branca aponta o encaminhamento de valorização da história e cultura negra. Visto que se trata de 

construir a igualdade evidenciando o valor nas diferenças. Autoestima e memória coletiva de um 

povo marcado por fenótipos, com estereótipos sociais e morais podem ser influenciadas pelas 

vulnerabilidades sociais. Ou seja, “a cor/raça protege o indivíduo branco do preconceito e da 

discriminação racial na mesma medida em que a visibilidade do negro o torna um alvo 

preferencial de descargas de frustrações impostas pela vida social (Carone apud Barbosa 2015, 

p.22).” 

Neste sentido, enquanto possibilidade de escape situações vistas como discriminatórias 

tornou-se comum o uso da palavra “moreno” na cultura brasileira. Isso porque ela conota um 

aspecto moralmente aceitável ao se referir a uma pessoa negra. Tal fato evidencia uma estratégia 

para ocultar um preconceito existente, tentando uma aproximação com a ideologia dominante de 

que o branco europeu é superior ao negro. Assim como outras expressões “educadas” que 

sugerem estratégias para a ocultação do racismo. Este tipo de situação existe entre grupos 

familiares onde a primeira esfera de identidade é construída. A comparação entre pessoas da 

mesma família sobre cor da pele, textura do cabelo, traços do rosto, revelam quanto os fenótipos 

têm sido utilizados na reprodução do preconceito racial. Tais atitudes inviabilizam a formação de 

identidades afirmativas que contribuam com a ideia de valorização da cultura afro-brasileira 

(BARBOSA, 2015). 

A Lei 10.639 de 2003 que busca promover a História e Cultura Afro-brasileira evidencia a 

legitimação da luta do movimento negro em favor de uma educação preocupada em promover 

justiça e igualdade racial, como a que já foi mencionada acerca da exclusão no mercado de 

trabalho e sistema educacional. Ao transpormos este discurso para o campo da Educação temos a 

reprodução de práticas discriminatórias que reforçam a ideia de inferioridade racial, 

desfavorecendo a emancipação dos sujeitos afrodescendentes contrariando a ideia de que “uma 

educação antirracista não só proporciona o bem-estar do ser humano, em geral, como também 

promove a construção saudável da cidadania e da democracia brasileira (Brasil, 2005, p.14).” 
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A consolidação da Lei 10.639/03, que antecede a Lei 11.645/08, favoreceu o trabalho 

étnico-racial nas instituições de ensino e se tornou significativa no avanço das discussões sobre 

raça. Neste sentido, “raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-

se, ao contrário, de um conceito que se denota tão-somente uma forma de classificação social, 

baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais. […] A realidade das raças limita-se, 

portanto, ao mundo social (Guimarães 1999 apud Gomes 2005, p. 48)”. 

A aplicabilidade da Lei no contexto escolar necessita de uma reflexão acerca dos valores e 

tendências pedagógicas utilizadas na consolidação de processos de ensino aprendizagem.  

Trata-se de: 

[…] um conjunto de fenômenos. Parte da concepção do veto ao negro; 
percorre os caminhos da articulação de consciência dos seus direitos; 
ressignifica a função social da escola; recupera os movimentos, no 
sentido de organizar suas experiências educativas e escrever uma história 
de educação social do negro; e revela imagens que não conhecemos, 
embora os indicadores sociais e educacionais nos deem muitas pistas 
acerca da moldura do quadro. (ROMÃO 2005, p. 12) 

 

A escola que deveria ser espaço de inversão destes preconceitos tem promovido, em 

muitos casos, uma imagem caricata do negro. Estudos revelam que “no plano do relacionamento, 

a instituição escolar reproduz naquele microcosmo a mesma estrutura de relação que se dá na 

sociedade brasileira como um todo” (FERREIRA 2002, p.75).  

Ferreira (2002) afirma que a partir de um processo pedagógico pautado no eurocentrismo, 

o afrodescendente passa a inibir sua luta em favor da causa afro-brasileira no que se refere à 

cultura, política e economia. Quando as condições sociais e econômicas precárias são apontadas 

apenas como incapacidade dos sujeitos tem-se o favorecimento da baixa autoestima desta 

população. Estudos apontam que pessoas submetidas à discriminação tendem a ter uma 

percepção de não se ‘encaixar’ realmente em nenhum grupo, pois internaliza os valores ‘brancos’ 

e é desqualificado por ser negro. 

Assim, enquanto uma das políticas públicas afirmativas, a Lei 11.645/08 tem suscitado 

diálogos sobre a diversidade étnico-racial nos currículos de Educação Básica. Promover um 

debate acerca desta temática no interior da escola aponta a possibilidade de efetivação de uma 

premissa legal adquirida por meio de lutas sociais. Enquanto que tornar o ensino da História e 
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Cultura Afro Brasileira e Indígena obrigatório foi um primeiro passo, o que se torna necessário 

atualmente são diálogos acerca do tema de maneira a promovê-lo no interior das escolas:  

 
 
[…] do papel para a vida social, há uma grande distância a ser transposta, 
o desencadeamento desse processo não significa sua efetiva adoção, 
tampouco seu completo enraizamento no chão das escolas públicas e 
privadas do País […]. Nesse cenário, a escola tem sido considerada 
historicamente um espaço de repercussão e reprodução do racismo. Como 
mostra sua história e revelam as dinâmicas sociais produzidas nesse lócus, 
trata-se de uma instituição que dificilmente consegue lidar com 
identidades forjadas num contexto de diversidade, reconhecendo-as e 
tratando-as de forma igualitária e digna, e com saberes e patrimônios 
culturais produzidos pelos grupos étnico-raciais do País. (GOMES, 2012, 
p.23-24). 
 

Rosemberg (2003 apud SOARES 2013) aponta que o foi a partir do final dos anos 70, do 

século XX, no processo de redemocratização do Brasil que reivindicações dos movimentos 

sociais, entre eles, o de mulheres, de profissionais e de pesquisadores da infância que o 

movimento pela Educação Infantil se desenvolveu no cenário nacional.  

Iniciado por um movimento voltado para a promoção do entendimento de crianças em 

instituições de Educação Infantil, bem como estudo e efetivação dos direitos da criança, os 

avanços surgem na promulgação da Constituição Federal de 1988. Soares (2013) salienta que é 

nos anos 70 que a evidência do atendimento à infância estava vinculado mais aos setores da 

saúde e assistência social do que da educação conotando uma ideia de saúde e amparo à educação 

infantil.  

Ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU) entidades como Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) entram neste cenário das políticas públicas para educação infantil visando 

modelos de expansão desta modalidade visando minimizar investimentos públicos. O olhar para a 

infância se voltava para o combate de aspectos ligados as situações de pobreza típicas de países 

subdesenvolvidos como a desnutrição e mortalidade infantil. 

No que diz respeito aos pontos que convergem para a observação da diversidade étnico-

racial na educação Júnior apud Brasil (2012) aponta que foi a partir da Constituição de 1988 – 
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por pressão exclusiva do Movimento Negro Brasileiro7, o Brasil vem se preocupando com a 

inclusão do tema da diversidade racial na educação escolar. 

Em submissão ao princípio da autonomia didática, a Constituição Federal absteve-se de 

detalhar o currículo escolar, mas apontou três conteúdos curriculares obrigatórios em todos os 

níveis de ensino: a língua portuguesa, as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro e a educação ambiental8.  

Brasil (2012) isto aponta a relevância da diversidade racial na conformação da política 

educacional. Visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura a toda criança o 

direito de igualdade de condições para a permanência na escola, de ela ser respeitada pelos 

educadores, de ter sua identidade e seus valores preservados e ser posta a salvo de qualquer forma 

de discriminação, negligência ou tratamento vexatório.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) baseada nestas 

questões, estabelecem que a “identidade étnica, assim como a língua materna, é elemento de 

constituição da criança”9 de acordo com Júnior apud Brasil (2012). Alterações recentes impressas 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) acrescentaram lhe dois artigos – 

26-A e 79-B, que preveem o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena e a inclusão no 

calendário escolar do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Encontra-se 

em questão, portanto, não a especificidade ou o tema de interesse de negros ou indígenas, algo 

secundário, incidental, marginal à gestão da educação. Finalmente, a construção de uma política 

educacional igualitária e pluralista para a Educação infantil se torna significativa para a garantia 

da construção de ambientes de aprendizado em que seja possível a valorização da diversidade 

étnico-racial. 

 

1.3. Questões étnico-raciais e Educação Infantil em pesquisas brasileiras 

 

Um primeiro movimento da pesquisa consistiu na realização de um levantamento 

bibliográfico que buscou trabalhos relacionados a esta temática. Para esse exercício as bases de 
                                                           

7
Apesar do uso do termo no singular, considera-se que o movimento é composto de diferentes coletivos e 

organizações. 
8
Conforme art. 13 e art. 210, § 2o. 2 Conforme art. 242, § 1o . 3 Conforme art. 225, inciso VI. 

9
 Conforme art. 215, § 3o. 5 Conforme art. 216, caput. 6 CNE, Resolução no 5, 17⁄12⁄2009. 
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dados consultadas foram o banco de Teses e Dissertações da CAPES, grupos de trabalhos das 

reuniões nacionais da ANPED, repositório da UFSCAR10 e artigos do Scielo. Os descritores 

utilizados foram: educação infantil, infância, relações étnico-raciais, infância, situados no período 

de três anos.  

Devido à escassez de trabalhos entre as publicações da ANPED, optou-se por ampliar o 

período neste banco de dados para os últimos dez anos em contagem regressiva a partir de 2016. 

Identificou-se inicialmente um total de 182 pesquisas, sendo selecionadas 22 pesquisas 

considerando a escola enquanto espaço da pesquisa, as crianças enquanto sujeitos da pesquisa e 

pesquisas de cunho etnográfico. 

Pretende-se apresentar, em linhas gerais, alguns elementos destes trabalhos que dialogam 

com esta investigação. Trata-se de situar a proposta de pesquisa em estudos contemporâneos, 

conhecer os diferentes campos epistêmicos em que a temática é tratada e, sobretudo, adensar o 

problema de pesquisa aqui proposto. 

Cruz (2015) nos auxilia na construção de um panorama acerca das pesquisas apresentadas 

no campo da Sociologia da Infância que apresentam o tema desta investigação. Trata-se de 

trabalhos que abarcam a questão étnico-racial e a Educação Infantil a partir do olhar das crianças. 

A partir de um levantamento bibliográfico a existência de uma desigualdade de acesso das 

crianças negras à escola é indicada, bem como as limitações da Educação Infantil no que diz 

respeito a qualidade e quantidade do serviço oferecido.  

Ao considerar que grande parte das crianças atendidas em creches públicas são negras e 

que muitas delas deixam de ser atendidas pelo sistema público educacional, torna-se possível 

afirmar que a formação de crianças negras pode ser considerada um desafio para o Estado. A 

autora ressalta que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil reforçam a ideia 

de que “nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia que a criança constrói sua 

identidade individual e coletiva”.  

A construção social do negro no Brasil apontada por Araújo (2015) apresenta elementos 

históricos em estudos sobre negritude e branquitude, relacionados aos aspectos sociais relativos 

às políticas educacionais no Brasil, sobretudo no que se refere a Educação Infantil e relações 

étnico-raciais.  

                                                           

10
O arquivo da UFSCar foi pesquisado devido à recorrência de trabalhos da instituição nos demais bancos de dados. 
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De acordo com Oliveira e Abramowicz (2010) pesquisas que tenham em pauta relações 

sociais levantam questões sobre possíveis práticas pedagógicas homogeneizadoras e do racismo 

na Educação Infantil. As autoras afirmam também o vínculo existente entre estas práticas e o 

processo de constituição da identidade, salientando pesquisas que comprovam a existência de 

discriminação e racismo na fase de escolarização que envolve crianças de 0 a 6 anos.  

Gaudio (2015) apresenta considerações acerca do racismo vivido na Educação Infantil ao 

citar autoras como Cavalleiro, 1998; Oliveira, 2004; Trinidad 2011, que apresentam a dificuldade 

de abordagem da temática no “chão da escola”, mesmo diante das políticas afirmativas. 

Dornelles e Marques (2015) reforçam a ideia de que a discussão da história e cultura afro-

brasileiras foi impulsionada no contexto das escolas pela Lei 10.639 de 2003. Desta forma, 

questionar as práticas educativas a partir do olhar dos sujeitos que as vivenciam pode ser 

significativo para nos apropriarmos de um discurso que favoreça o desenvolvimento das crianças.  

Em artigo em que relata sua pesquisa em uma creche e os processos de racialização em 

culturas infantis 11 , Santiago (2015) afirma que pessoas negras vivenciam inúmeros 

acontecimentos racistas que favorecem uma experiência de não pertencimento social e de 

segregação racial reforçando a ideia de grupos sociais superiores a outros, bem como possíveis 

situações de domínio.  

Cruz (2015), por meio da apresentação de pesquisas do campo dos estudos sociais da 

infância afirma que “a pobreza tem cor”. Este aspecto levantado pela investigadora está 

respaldado no trabalho de Rosemberg e Pinto (1997). Nele pode ser constatado que a frequência 

na Educação Infantil aumenta de acordo com o rendimento familiar de cada criança influenciado 

negativamente pelo grupo racial ao qual esta pertence.  

Amaral (2015) lançou mão da autoria de Corsaro (2005) ao optar por uma trajetória de 

caráter etnográfico em pesquisa com crianças ao invés da utilização de pesquisas com 

dispositivos como entrevistas e reflexões. Isto porque o autor defende a ideia de que nas 

interações e culturas que muitas experiências podem ser demonstradas. A metodologia desta 

pesquisadora contribui para pensarmos as produções culturais de crianças de cinco anos e, 

                                                           

11
Este conceito será abordado no capítulo 2. 
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particularmente, no que se refere às estratégias utilizadas na categorização dos elementos étnico-

raciais a serem observados no momento da coleta de dados. 

O trabalho investigativo de Dornelles e Marques (2015), realizado com crianças por meio 

de uma metodologia com caráter etnográfico, indica pistas acerca da dimensão étnico-racial 

expressa na cultura do brincar. Apoiadas pelo trabalho de Kaecher (2006) em que, por meio da 

observação de brincadeiras com bonecas brancas e negras, as autoras apresentam uma 

possibilidade de observação de uma pedagogia da racialização em uma escola de educação 

infantil, em que se tornou possível estabelecer uma reflexão acerca dos papéis que as bonecas e 

bonecos ocupam nas brincadeiras.  

Amaral (2007) em pesquisa voltada para o entendimento de processos de construção 

identidade étnico-racial das crianças negras, utilizou-se da narrativa de histórias com personagens 

negros como sujeitos sociais e histórias da cultura africana em livros de literatura infantil. De 

acordo com a autora, as narrativas culminaram em conversas, desenhos, pinturas, recorte e 

colagem, nas quais os alunos e alunas tiveram a oportunidade de representarem a si e/ou às 

personagens demonstrando as características fenotípicas. Estabeleceu-se uma reflexão acerca da 

representação do negro em produções literárias. No entanto, por meio da efetivação de políticas 

públicas afirmativas se torna possível a verificação de algumas possíveis mudanças sobre essa 

leitura do ser negro nas páginas dos livros de literatura infantil. Sobretudo porque o 

reconhecimento do livro enquanto um artefato cultural que possibilita a construção de identidade 

foi promovido pelos interesses do Estado a partir do século XX com mais ênfase no contexto 

escolar.  

Ao aprofundarmos nosso olhar para a construção identitária no ato de brincar, o trabalho 

de Oliveira (2015) converge para o conceito de identidade ligado a consciência que cada pessoa 

tem de si, da comunidade, da classe social ao qual pertencem, ao grupo/raça que representa (cit. 

ALAGARVE, 2005). Ao considerar a dificuldade de se construir uma identidade no Brasil, 

devido aos processos discriminatórios e racistas, a investigadora afirma a necessidade de 

construção de práticas que favoreçam os aspectos identitários dos sujeitos.  

Por meio de projeto de intervenção com crianças de 2 e 3 anos, a pesquisadora pode 

compreender como os processos educativos decorrentes da prática social do brincar na e para as 

relações étnico-raciais. Para isso, oficinas trouxeram elementos para análise de seu trabalho 
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investigativo. Salão de cabeleireiro, livros, oficinas de cacuriá (dança típica do estado do 

Maranhão, apresentada durante a Festa do Divino Espírito Santo da região) e capoeira 

promoveram momentos de interação e convivência que favoreceram a autoestima, autoimagem e 

respeito mútuo. Momentos em que a autora afirmou a relevância da promoção das relações 

étnico-raciais em diálogos com ênfase na escuta das demandas das crianças para a compreensão 

dos processos educativos. 

A pesquisa de Sara Moitinho (2009) teve por objetivo conhecer e compreender as relações 

das crianças negras no cotidiano escolar de uma escola pública de Niterói com crianças na faixa 

etária de 7 a 14 anos em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental. A ideia de pertencimento 

de uma criança negra enquanto sujeito social entrelaça-se às dimensões territoriais - entendido 

aqui como espaço físico ocupado, às memórias das vivencias escolares e não escolares dos alunos 

de cada instituição e o perfil social que este possui. Apesar de não ter sido realizada em uma 

turma de Educação Infantil foi considerada no levantamento bibliográfico devido ao fato de 

contemplar a escuta de crianças negras de 0 a 6 anos em uma instituição pública.  

O questionamento de práticas pedagógicas homogeneizadoras, a desconstrução de 

vivências discriminatórias e racistas, a efetivação da Lei 10.639 de 2003 – fruto de luta do 

movimento social negro, a promoção da ideia de pertencimento social de todos os sujeitos, 

tratamento igualitário e a garantia de acesso para as crianças de camadas populares (em sua 

maioria negra) aos serviços de Educação Infantil são alguns dos motivos que apontam a 

relevância da pesquisa acerca das relações étnico-raciais na Educação Infantil.  
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2.INFÂNCIA, IDENTIDADE E PESQUISA 
 
 

Neste capítulo, aborda-se a infância enquanto categoria geracional. Considerou-se a 

infância um ciclo da vida dinâmico atravessado pela diversidade em que a criança é vista por 

meio de seu protagonismo. Desta forma, identidades e questões étnico-raciais no contexto da 

Educação Infantil são elucidadas a partir de um olhar voltado para a realidade brasileira. Seguira 

seguir descrevem se as escolhas metodológicas e dinâmica de campo empreendido na pequisa sob 

uma perspectiva etnográfica de pesquisa com crianças. E, finalmente são apresentados, aspectos 

éticos que permearam este trabalho do trabalho. 

 

2.1 Estudos da infância e culturas infantis 
 

Os estudos da infância (Childhood Studies) têm se constituído a partir de das discussões 

em torno do lugar da criança na sociedade contemporânea e dos contrassensos que se dão nos 

processos de sua administração simbólica12. Nessa perspectiva compreende-se, que esse ciclo da 

vida está permeado por aspectos sociais e políticos que revelam paradoxos e contradições, nos 

quais crianças atuam em seus diferentes contextos. Sarmento (1997) afirma que é a partir da 

década de 1990 que os estudos sociais da infância ampliam sua discussão para os aspectos sociais, 

uma vez que antes se limitavam aos discursos da medicina, psicologia e pedagogia.  

Conforme Sarmento (1997) a infância passa a ser demarcada pelas etapas do 

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, por limites jurídicos como os que apontam o 

Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil ou por demarcações que o sistema educativo 

brasileiro propõe, sobretudo, para aqueles que frequentam as creches, pré-escolas e séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Porém a infância, enquanto conjunto de interações e produções culturais, 

                                                           

12Segundo SARMENTO (2004), a administração simbólica da infância define-se por um conjunto de procedimentos, 

normas, atitudes e prescrições que permeiam a vida das crianças na sociedade, por exemplo: 1) a frequência ou não a 
certos lugares e o tipo de alimentação; 2) a definição da área de reserva para os adultos; ou 3) a configuração de um 
“ofício de criança” ligado à escola. Ainda, segundo o autor, essas normas tendem, sobretudo, a produzir uma 
normatividade definida pela negatividade e, na 2ª modernidade, desenvolvem-se e potencializam-se sob uma forma 
contraditória: “[…] refinaram-se os procedimentos de controle das crianças e ao mesmo tempo definiram-se e 
afirmaram-se os seus direitos” (SARMENTO, 2009, p.8). 
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passa pela experiência dos sujeitos e, por isso, pode ultrapassar ou diminuir os limites 

constituídos legalmente. Essa fase da vida pode variar de acordo com as experiências dos sujeitos, 

de região para região, segundo as condições econômicas e culturais. Ao mesmo tempo em que se 

aumenta a consciência pública acerca dos direitos das crianças, os paradoxos entre as práticas 

sociais relacionadas com as crianças e o discurso social e político sobre a infância são 

examinados.  

Do ponto de vista legal, a aprovação, pelas Nações Unidas, da Convenção dos Direitos 

das Crianças em 1986, um conjunto de direitos fundamentais, indica um avanço nas condições de 

vida das crianças, levando à construção de estudos relacionados ao entendimento da pobreza, 

fome, opressão, cuidados relativos às situações de conflitos de guerra, turismo sexual, excisão em 

alguns grupos étnicos, violência e trabalho infantil, que marcam sua presença nas diferentes 

infâncias pelo mundo (SARMENTO, 1997).  

Para este autor, tanto a elaboração de políticas governamentais, quanto de propostas 

político-pedagógicas escolares afirmam a relevância das crianças para o futuro do mundo, mas 

colocam em segundo plano na construção de suas pautas. Assim, o que se torna paradoxal é que, 

ao mesmo tempo em que as crianças são educadas para a democracia – por meio da ampliação do 

atendimento institucionalizado, menos elas são escutadas. Apesar de legalmente deterem a maior 

parte da responsabilidade pelas crianças, os pais delegam às escolas diferentes aspectos do 

desenvolvimento de suas filhas e filhos. As instituições, por sua vez, possuem regras de controle 

social, mas dificilmente reconhecem a voz das crianças na construção de seu currículo.  

Gomes (2015) apresenta questões importantes relativas a infância na complexidade social. 

Em uma obra que reúne diferentes estudiosos da socialização e ciências sociais, a autora parte de 

referências intelectuais, como Norbert Elias, Georg Simmel e Antonny Giddens, para se entender 

a infância a partir da “complexidade que envolve a sociedade a partir das configurações formadas 

entre os indivíduos, com base nos processos de socialização e na análise da estrutura social” 

(GOMES, 2015, p. 124). 

Aportada em uma análise que compreende os indivíduos, a estrutura social, a relação de 

alteridade e a formação da identidade, torna-se possível assegurar “códigos, comportamentos e 

interesses específicos que revelam as redes de pressões e ações impostas às crianças, as quais 
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caracterizam a infância” (GOMES, 2015, p. 124). Neste sentido, infância influencia e atua nas 

relações constituídas entre os indivíduos bem como em suas formas de agir no meio social.  

Nessa perspectiva, Gomes (2015) afirma que a formação de uma ordem social está 

intrinsecamente ligada às interações existentes entre os sujeitos. Ainda que a infância possua 

restrições no campo social como atuação nas decisões políticas de maneira direta como o ato de 

votar, torna-se necessário considerar que as crianças ocupam e demandam ações nos campos 

político e econômico, por exemplo na elaboração de políticas públicas educacionais e abordagem 

midiática dos bens de consumo. 

De acordo com Gomes (2015), as relações sociais podem ser consideradas funcionais e 

situacionais. Isso remete ao fato de que uma posição e uma função são vivenciadas pelos sujeitos 

mediante o contexto social que ocupam, o que leva a pensar que os indivíduos sofrem influência 

em seus modos de ser, agir e pensar no mundo diante de suas relações com os outros indivíduos. 

Porém, há de se considerar que, mesmo expostas a uma “hierarquia” geracional em que os 

adultos atuam como reguladores, é relevante perceber que as crianças atuam sobre essa maneira 

de controle social influenciando a forma como o adulto age com elas. Essa visão de que a criança 

é um ser que “virá a ser” justificada pela fase de desenvolvimento que vive, explica, para muitos 

indivíduos, a relação de poder estabelecida do adulto sobre a criança.  

Nesse sentido, a autora propõe (re)pensar as relações de crianças com crianças e de 

crianças com adultos dentro de cada contexto cultural, o  que pode favorecer processos de escuta 

às produções e interações infantis como estratégia de compreensão do mundo do qual elas 

também fazem parte. Trata-se de considerar as funções e posições de uma ordem social. e 

valorizar a infância na pessoa da criança, no dado momento histórico em que vive, uma vez que, 

ao chegar o “devir” para o qual ela é constantemente preparada, não será mais criança, mas 

adulto.  

Para Gomes (2015), as redes de interdependência e sociabilidade que foram construídas 

pelas crianças nas escolas de educação infantil são estruturadas a partir das interações dadas por 

meio do brincar, conversar, olhar, sentir, rir e atentar. Assim, maneira como cada criança percebe 

o mundo é conformada nos seus relacionamentos e no tempo histórico em que se vive. A 

especificidade do olhar infantil sobre o mundo se materializa no que podemos chamar de culturas 

infantis. 
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O conceito de culturas infantis está ligado às relações que as crianças constroem entre si, 

bem como às diversas maneiras como elas interagem em diversos espaços e tempos do brincar. 

Trata-se de interações e produções infantis que constituem a infância em uma relação entre 

sujeitos e estrutura social em diferentes tempos sócio-históricos em contextos institucionais ou 

não, mas vistos a partir das premissas culturais.  

Na ótica de Sarmento (2003), portanto os jogos infantis e as interações, por meio da 

comunicação e significação nos relacionamentos entre pares, constituem as culturas infantis. O 

caráter regulador do adulto sobre a criança passa a ser visto de um lugar que considera a 

interdependência dessa regulação pelas ações da criança. Sarmento (2004, p. 22) revela que as 

crianças “[…] exprimem a cultura socioletal em que se inserem, mas fazem-no de modo distinto 

das culturas adultas, ao mesmo tempo em que veiculam formas especialmente infantis de 

inteligibilidade, representação e simbolização do mundo”. 

Na mesma perspectiva, mas lançando mão do conceito culturas de pares13, Corsaro (2011) 

analisa as trocas das crianças por meio das interações sociais. O autor aponta que por meio de 

uma construção coletiva as crianças elaboram a cultura infantil. Trata-se de considerar que a 

partir de uma cultura mais ampla, e por meio das trocas estabelecidas com ela, que as crianças 

constituem uma cultura típica da infância. Assim, este momento da vida dos sujeitos é construído 

a partir das trocas entre pares e com os adultos. Em outras palavras, as crianças assumem a 

elaboração de culturas infantis e não somente consomem uma cultura estabelecida pelos adultos 

(CORSARO, 1997). 

Corsaro (2011) analisa as interações entre as crianças destacando o papel ativo da criança 

na sua interpretação do mundo, o que é denominado pelo autor por reprodução interpretativa. 

Assim, “o foco da reprodução interpretativa está no lugar e na participação das crianças na 

produção e reprodução cultural, em vez de estar na internalização privada de habilidades e 

conhecimentos adultos pelas crianças. ” (CORSARO 2011, p. 128).  

A cultura de pares, apresentada por Corsaro, vista por meio de uma pesquisa de caráter 

etnográfico pode levantar elementos que singularizam as experiências e, ao mesmo tempo, 

                                                           

13
Nesta pesquisa, utilizamos os conceitos culturas infantis e cultura de pares como conceitos semelhantes, ainda que 

reconheçamos o desafio teórico e epistemológico de compreender melhor a obra dos dois autores: Corsaro e 
Sarmento. 
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quando analisadas de um ângulo longitudinal, podem favorecer a compreensão de fenômenos 

dando-nos pistas sobre as infâncias. Considera-se que, para isso, a estrutura que delineia a 

infância se dá como um conjunto de aspectos que apresentam o entendimento de cada sociedade 

sobre espaços, tempos, objetos, produções características físicas e ações em que: 

 
Partilhando os mesmos espaços e tempos e o mesmo ordenamento social 
institucional, as crianças criam conjuntamente estratégias para lidar com a 
complexidade dos valores, conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes são 
impostos e, dessa forma, partilham formas próprias de compreensão e de 
ação sobre o mundo (BORBA, 2008, p. 145).  
 

Segundo Borba (2007), a noção da autonomia das culturas infantis se sustenta por estudos 

sociológicos no campo da infância, no qual as crianças constroem, estruturam e sistematizam 

formas próprias de representação, interpretação e ação sobre o mundo. Esses estudos 

(CORSARO, 1985, 1997, 2003; MAYALL, 2003; MANDELL, 1991; DELALANDE, 2001; 

MOLLO-BOUVIER, 1998 apud BORBA, 2007) têm buscado dar voz às crianças, atentando para 

os mundos sociais e culturais onde as crianças revelam suas formas de se relacionar por meio do 

uso de variadas linguagens. Esse enfoque investigativo busca dar voz às crianças face à 

diversidade da infância em suas diferentes estruturas.  

James, Prout e Jenks (1998 apud BORBA, 2007, p. 38), por exemplo, questionam: “É 

possível falar separadamente de um mundo cultural da infância? Se houver concordância com 

essa afirmação, como compreender as culturas infantis? ” É possível afirmar que o mundo 

cultural da infância faz parte de um contexto cultural maior. As crianças possuem um conjunto de 

modos de ser e agir próprios da infância, porém é nas interações entre seus pares – sobretudo no 

brincar, e com os adultos que elas constroem sentidos em suas experiências.  

Borba (2007) compreende que a cultura da infância se encontra expressa nas diversas 

configurações que consolidam a ideia de brincadeira na cultura infantil e na amplitude dos 

contextos das vidas sociais cotidianas das crianças entre seus pares, bem como no modo de vida 

global específico de um grupo geracional particular. Tal compreensão aponta pistas para a 

construção de narrativas acercas das culturas da infância. 

James, Prout e Jenks (1998) reconhecem que estudos que buscam narrar vivências infantis 

têm ofertado a possibilidade de reconhecimento de uma cultura com suas peculiaridades quando 

comparada às culturas adultas. Ainda que diante de um mundo previamente estruturado para 
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recebê-las, a criança constrói múltiplas estratégias para estabelecer os aspectos subjetivos que 

envolvem ser criança diante do contexto social em que ela vive. 

A criança é efetiva leitora do mundo e capaz de inferir diferentes situações ainda que 

dadas a ela prontamente. Isso quer dizer que, mesmo diante de um meio preparado para que ela 

viva, a criança tem a competência de construir inúmeras possibilidades de ver, ouvir, fazer; enfim, 

viver. Borba (2008, p. 144) afirma que “as culturas da infância podem ser vistas assim como 

construção coletiva que se faz através da ação social das crianças (agency) frente às estruturas 

sociais e institucionais em que estão inseridas”. 

Enquanto ação social das crianças, o conceito de agência é central neste trabalho. Visto 

que, ao sentir-se protagonista, a criança é impulsionada a contribuir com a construção social. 

Assim, a visibilidade da infância dada a partir das ações dos sujeitos que elaboram as culturas 

infantis indica uma alternativa para compreender-se as identidades e questões étnico-raciais na 

Educação Infantil. 

 

2.2 Identidade e questões étnico-raciais 
 

Compreende-se por identidade, neste estudo, um conjunto de formas de ser e agir que se 

constituem numa relação entre os contextos e sujeitos, atentando-se para os aspectos sociais e 

históricos envolvidos. Trata-se de repensar a ideia de que o contexto define quem e como a 

criança se desenvolve, considerando diversas possibilidades que as relações entre os indivíduos e 

contextos podem operar nos meios e sujeitos sociais. 

As relações étnico-raciais oferecem diversas possibilidades para a elaboração das 

identidades infantis. Para isto, torna-se relevante considerar que a trama social que envolve estes 

sujeitos se constituiu a partir da trajetória sócio-histórica da formação social brasileira.  

Segundo Abramowicz e Oliveira (2011) as relações étnico-raciais na infância no Brasil 

estão entrelaçadas a indicadores socioeconômicos. Estes mostram que mulheres negras possuem 

rendas inferiores às de mulheres brancas na mesma profissão, bem como os homens negros em 

relação aos homens brancos com diferenças de escolaridade. Diante desse quadro desigual, é 

possível afirmar que a criança negra sofre mais com as situações de desigualdade social. Apesar 

de a situação educacional brasileira ter melhorado, quantidade de negros pobres continua 

praticamente a mesma:  
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É bastante presente, no debate sobre discriminação no Brasil, a tese de 
que o preconceito de classe é mais forte que o preconceito racial. No 
entanto, tal tese é desmentida por todos os principais estudos feitos sobre 
o tema os últimos anos. A pobreza tem, entre outras coisas, cor” 
(ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2011, p. 51). 
 

Nesse sentido, Rosemberg (2011, p. 34) ao analisar o movimento negro e o direito a 

educação para infância nos anos 1980, afirma: “À medida que avançarmos no tempo, as 

exigências das novas gerações, no meio negro, aumentam. Não se reivindica apenas o acesso ao 

ensino fundamental, queria-se mais: ensino médio e universitário”. A partir disso, a autora 

questiona: “Antes desta idade, estariam em um limbo identitário? (ROSEMBERG 2011, p. 34)” 

Ao contrário, pesquisas, sobretudo norte-americanas, apresentam dados que confirmam que 

crianças, com média de idade entre quatro e cinco anos, demonstram compreender diferenças de 

ordem racial.  

Bento (2011) apresenta alguns elementos para se pensar a construção identitária infantil 

no âmbito racial. Esse tema é amplamente discutido pelo movimento negro no Brasil, já que 

existe a noção de ser negro ligada às condições sociais subalternas e inferiorizadas que esse grupo 

possui em nossa sociedade. A ideia de pertencimento racial se revela como um dos caminhos 

voltados para a consolidação de uma luta política, a qual, por vezes, é silenciada por um discurso 

dominante. Outro aspecto ligado ao conceito de identidade é o acesso à cidadania, bem-estar e 

saúde plena. Para a autora, os documentos oficiais, como Constituição Federal e Diretrizes 

Curriculares, apontam a identidade como elemento constitutivo da criança. Silva Jr. (2011 apud 

BENTO, 2011, p. 100), em seu texto, reforça que, 

 
[…] para o anexo do Plano Nacional da Educação, onde está acentuado 
que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e estabelece 
as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da 
socialização, as primeiras experiências da vida são as que marcam mais 
profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo 
da vida, atitudes de autoconfiança, cooperação, solidariedade, 
responsabilidade. 
 

De acordo com Bento (2011), existe uma relação entre o processo de desenvolvimento da 

identidade da criança pequena e os efeitos da desigualdade racial na referida modalidade de 
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ensino. Estudos14 confirmam que a presença de ofertas para crianças pobres, em sua maioria 

negras, é insuficiente para atender a quem não pode pagar pelo atendimento em creche. Os 

estabelecimentos existentes contam com poucos recursos materiais e os recursos humanos nem 

sempre apresentam a qualificação necessária para o atendimento das crianças pequenas, 

reproduzindo, muitas vezes, comportamentos da sociedade. 

Essa investigadora apresentou estudos que demonstraram que as crianças de três a cinco 

anos percebiam as diferenças existentes entre os fenótipos que permeiam seus grupos sociais e 

estavam atentas ao que é valorizado e desvalorizado no meio social. As crianças passaram a 

discernir conceitos de feio e bonito em suas representações acerca de personagens de livros e 

desenho, colegas, professoras e bonecas. Desde essa fase, é notório que o assunto cor da pele e 

tipo de cabelo gera desconforto no ambiente da sala de aula. A criança negra demonstra estar 

mais atenta a esses aspectos do que a criança branca (BENTO, 2011).  

A cultura e sua relação com o desenvolvimento infantil15 ocupam um espaço restrito em 

discussões sobre infância, sobretudo quando envolve raça e etnia (BENTO, 2011). Desse modo, 

considerar a produção cultural infantil e as interações entre pares, nesse sentido, pode favorecer a 

compreensão de identidade social de crianças tendo em conta o caráter étnico-racial. 

Bento (2011), por meio do estudo de Godoy (1996), ao indicar a possibilidade de que os 

adultos apontam a verdade para as crianças, tem-se a grande influência da família e dos 

educadores na formação da identidade étnico-racial delas. Isso proporciona a construção de uma 

hierarquia social em que ser branco é uma vantagem e ser negro uma desvantagem, uma vez que 

nos espaços onde as crianças vivem existem essas representações acerca do que é ser negro no 

Brasil. 

 

 

 

                                                           

14
 Estudos citados por Bento: ABRAMOWICZ, Anete; LEVCOVITZ, Diane; RODRIGUES, Tatiane Cosentino. 

Infâncias em Educação Infantil. Pro-posições, Campinas, v. 20, n. 3(60), p. 179-197, 2009;  e PAIXÂO, Marcelo. 
Desenvolvimento humano e relações raciais. Rio de janeiro: DP&A, 2003. 

15  
Linguagem, motricidade, afetividade e, mais recentemente, o desenvolvimento do ego e da mente. 
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2.3. Opções Metodológicas  
 

As escolhas metodológicas foram iluminadas pelo objetivo da pesquisa que busca analisar 

as interações e produções culturais de crianças de 5 anos de idade em uma turma de Educação 

Infantil tendo em conta as relações étnico-raciais na construção de suas identidades. Caminhou-se 

por uma estrada desconhecida por meio da orientação de pesquisadores e teóricos que por meio 

de seus estudos têm potencializado as múltiplas vozes da infância evidenciada, sobretudo, pelas 

crianças. 

Enquanto seres competentes que interagem e produzem com os outros sujeitos espaços e 

objetos, corrobora-se com o estudo de Silvia Cruz (2004) a respeito das crianças com idades entre 

quatro e cinco anos e sua capacidade de discernir o que o adulto prefere ou não ouvir; ou seja, o 

que considera bom ou ruim, e isso pode indicar alguma forma de controle ao que ela quer dizer 

ou não ao pesquisador. Nesse sentido, perante uma temática sensível às relações sociais, optou-se 

em caminhar a partir de uma abordagem de cunho etnográfico que permitisse certa aproximação 

da investigadora com os sujeitos da pesquisa por meio da observação participante. 

Corsaro (2005), acerca de suas pesquisas etnográficas com crianças, aponta a entrada no 

campo investigativo e a construção de estratégias de investigação com crianças, e não sobre 

crianças. Para ele, o momento de inserção no campo é um ponto muito significativo, tendo em 

vista a necessidade do “status de membro e uma perspectiva ou ponto de vista de dentro (RIZZO 

et al., 1992 apud CORSARO, 2005, p. 444) ”. Um processo de entrada cuidadoso possibilita 

ajudar na transposição de alguns obstáculos que podem surgir em campo, bem como o tempo de 

permanência, paciência e determinação no processo de inserção. Conhecer a comunidade auxilia 

o pesquisador a transitar em seu interior e se tornar um membro dela com maiores possibilidades 

de negociação com os sujeitos envolvidos. 

Em uma pesquisa com crianças, a estratégia indicada por Corsaro (2005) é se tornar um 

adulto atípico, que deixa de lado o caráter regulador do olhar adulto sobre a criança. Sua 

estratégia “reativa” estava voltada para a observação da realidade por meio de um olhar atento 

que procurava significados presentes no contexto. Nessa fase, ele conhecia as crianças por seus 

respectivos nomes, o que proporcionou os primeiros contatos, sempre iniciados pelas crianças. 
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Para isso, as contribuições da etnografia enquanto método de pesquisa da antropologia se 

apresentou por meio da utilização de alguns princípios como observação descrita de maneira 

densa em notas de campo, expansão dessas notas, encaminhamentos para compreensão dos dados 

levantados ao longo do percurso desenvolvido e utilização de recursos de  audiovisual (NEVES, 

2015). 

Dadas as peculiaridades de um trabalho investigativo realizado sob essa perspectiva, 

entendeu-se que o processo de coleta e análise de dados pressupunha a construção de um olhar e 

de uma escuta sensível de crianças e adultos em suas interações no cotidiano de uma instituição. 

Ao se situar uma pesquisa com crianças no campo das ciências humanas e sociais, torna-se 

fundamental ver e ouvir: “Ver: observar, construir o olhar, captar e procurar entender, reeducar o 

olho e a técnica. Ouvir: captar e procurar entender, escutar o que foi dito e o não dito, valorizar a 

narrativa, entender a história” (KRAMER, 2005, p. 48).  

Graue e Walsh (2003) afirmam que a pesquisa é tarefa feita com reflexão. Então, ao longo 

da coleta de dados, foram priorizados s das produções e interações em notas de campo e imagens 

norteados por alguns questionamentos iniciais: o que as produções culturais de crianças de cinco 

anos informam sobre a diversidade desses sujeitos? De que maneira as interações entre as 

crianças no contexto na Educação Infantil podem apontar igualdade e/ou diferença em suas 

relações sociais entre pares? E quais as representações das crianças acerca de suas identidades 

étnico-raciais? Contudo, considerou-se que “uma importante característica da etnografia é que ela 

fornece um retorno contínuo, no qual as perguntas iniciais podem ser modificadas durante a 

investigação” (CORSARO, 2011, p. 66).  

Borba (2007) traz a criança enquanto sujeito participante, ator e autor na sua relação 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Esta pesquisa afirma a existência de uma criança 

em sua atividade e contexto sócio-histórico, o que contraria visões que consideram apenas a visão 

do adulto no centro dos processos educativos. Trata-se de analisar a infância a partir da visão das 

crianças, desvestindo-se das concepções de mundo controlado somente por adultos, onde as 

representações infantis, enquanto forma de compreender e agir sobre o mundo, podem influenciar 

a forma como os adultos se relacionam com as crianças. 

Mediante a proximidade da pesquisadora com a função docente, as ações indicaram a 

demanda de um exercício disciplinado da compreensão dos atos, gestos e discursos por meio de 
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um afastamento em que fosse possível a elaboração de um olhar que transita entre o conhecido e 

o desconhecido. Por se tratar de uma pesquisa com crianças, torna-se necessário um maior 

cuidado, a fim de que o ver e ouvir estejam voltados para a maneira como os seus sujeitos de 

pesquisa se expressam, e não como o pesquisador os interpreta a partir de suas concepções 

(KRAMER, 2005). 

Kramer (2005) apresenta considerações acerca do estágio de permanência em campo. Por 

meio de Velho (1978), ela aponta a necessidade de permanência em campo por um tempo 

significativo através de uma boa entrada, observação e coleta e análise de dados no trabalho. 

Desse modo, situados entre os limites e possibilidades da pesquisa em campo, os conceitos 

familiar e exótico se constituem nos atos de ver e ouvir os sujeitos. 

A visão da pesquisadora, atravessada pelo recurso fotográfico junto a notas de campo, 

potencializou o processo de coleta e análise dos dados, pois a imagem é valorizada mediante a 

escrita de notas de campo e transcrições de diálogos. O conceito de fotoetnografia apresentado 

em Caputo (2012) implica em outra estratégia de descrição dos fatos por meio da imagem, revela 

a importância de uma apresentação de dados através de uma sequência fotográfica que 

proporcione construção de sentidos, o que aponta algumas negociações no campo da tradição 

etnográfica.  

Para isto, as descrições de episódios etnográficos buscam favorecer a compreensão de 

como as crianças vivenciaram situações. Busca-se desta forma atribuir sentido às produções 

culturais e interações registradas. (Carvalho 2013). 

A qualidade da fotografia em pesquisa está ligada à capacidade de ver e ouvir do 

pesquisador. Aliado às notas de campo, esse recurso metodológico traz consigo mais verdade para 

o texto, como uma realidade captada e documentada a partir do lugar onde o pesquisador está 

situado no campo, bem como sua formação social e histórica. Assim, o uso da técnica de 

operacionalização do equipamento e qualidade da imagem foi indispensável para a 

exequibilidade da pesquisa.  

Caputo (2012) afirma que, atualmente, texto e imagens constituem diversos textos, uma 

vez que a contemporaneidade é marcada pela composição imagética e escrita. Dessa forma, a 

organização das imagens e o destino tecnológico adequado, em esquemas de seleção que 

facilitem o diálogo entre as notas de campo e as imagens como estratégias de avaliação 



43 

continuada e redimensionamento do processo, consistiram em outra estratégia utilizada. Por isso, 

a fotografia em pesquisas com crianças pode ser um recurso metodológico que favorece a 

construção de um olhar acerca daquilo que esteve oculto no ato da observação. 

Apesar de uma possível tentativa do pesquisador em coletar dados de forma neutra, estes 

sempre estarão atravessados pelo modo como cada ser consegue ver e a partir do foco que ele 

utiliza. As ações são múltiplas em uma sala de aula e nos outros espaços escolares. Os 

atravessamentos são vários. Cabe ao pesquisador direcionar seu olhar para seu objetivo de 

pesquisa. Assim, o ato de ver está entrelaçado com as concepções teóricas e vivências de cada 

investigador, o que levanta a necessidade de ouvir o campo.  

Kramer (2005) se apropria de estudos do campo da linguagem16 para um diálogo com 

outros dois conceitos de Velho (1978). Trata-se de considerar o estranhamento e a relativização, 

sendo que 

[…] o estranhamento é a perplexidade diante do que observamos. Ou 
seja, trata-se de uma atitude de confronto intelectual ou emocional diante 
das diferentes versões e interpretações que conseguimos captar do 
universo pesquisado. Isto se faz necessário em especial diante do que nos 
é familiar, porque, muitas vezes, naturalizamos as nossas ações no meio 
em que vivemos. Por isso, a capacidade de ver, no familiar, o exótico 
torna-se um instrumento precioso para o pesquisador (KRAMER, 2005, 
p. 51).  
 

Para isso, torna-se necessário  

 
[…] entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o 
excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele 
(KRAMER, 2005, p. 52).  
 

E, ainda, considera-se esse um lugar de exotropia, visto que o pesquisador ocupa um lugar 

que não é o lugar do outro, mas o seu próprio lugar; ou seja, aquilo que se torna possível captar 

do outro por meio desse deslocamento do próprio olhar para a forma como esse outro se vê. Esta 

                                                           

16
O conceito de alteridade em Bakhtin é apontado pela autora no que diz respeito ao movimento em que o 

pesquisador se coloca no lugar do outro. 
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não se afina com a visão desse outro, uma vez que, para compreendê-lo, é preciso voltar a si 

mesmo para construir a ideia do que foi visto.  

Ao coletar dados no campo, sobretudo as que envolviam as meninas pardas e negras e 

seus cabelos, a pesquisadora voltava-se para as suas próprias vivências escolares em sua infância. 

Este movimento exotópico despertou reflexões acerca de sua própria identidade. Tornou-se 

necessário afinar as lentes de observação, a fim de evitar projeções pessoais nos s de campo. A 

alteridade, enquanto exercício de se colocar no lugar do outro, por vezes, levou a investigação 

para um viés emocional devido à sua identificação com as questões de ordem estética e de 

gêneros presentes nas relações étnico-raciais. Acredita-se que os dados levantados sobre essas 

relações geraram e foram gerados a partir de um lugar dinâmico e com rigor científico, mas tendo 

em conta que o sujeito que pesquisa também é um ser social e historicamente situado, o que 

descaracteriza a neutralidade em pesquisas deste tipo. 

Esses movimentos próprios de um trabalho de cunho etnográfico se voltam para a 

construção de um olhar para as crianças. Ao investigar interações sociais e produções culturais 

infantis, a construção de um olhar desprendido dos julgamentos elaborados a partir das 

concepções de adulto se faz necessária. Tal posicionamento pode favorecer a elaboração de 

indícios sobre a forma como a criança percebe suas relações, o que implica situar esse sujeito em 

seu contexto social, porque esta pesquisa considera a criança protagonista em suas interações e 

produções. 

 

2.3.1. Dinâmica em campo17 

 

Após o primeiro movimento da pesquisa, que consistiu em levantar pesquisas e artigos18 

cuja natureza situa-se no campo dos estudos da infância, o trabalho voltou-se para a uma 

investigação no campo. Investi, inclusive em um momento específico para o estudo de 

                                                           

17  
 Nas seções 2.3.1 e 2.3.2 optou-se em utilizar os verbos em primeira pessoa. 

18 A dinâmica do levantamento está descrita no capítulo 1. 
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metodologias de pesquisa com crianças19, para além dos estudos metodológicos ofertados pelo 

programa a que este trabalho se vincula. 

Em campo, na observação participante com entrada reativa utilizei metodologias de cunho 

etnográfico, como uso de fotografias e notas de campo, para gerar dados que contemplem as 

questões desta investigação. Na sequência, as demandas levantadas por meio desses dados, em 

diálogo com o corpo teórico do trabalho, apontaram para a elaboração de uma proposta 

interventiva. Tratou-se de um movimento voltado para a geração de novos dados e adensamento 

de hipóteses alçadas na fase de observação. 

Por meio de visitas em uma escola municipal, que atende a alunos desde a Educação 

Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental em um bairro de periferia urbana, elaborei as notas 

de campo e fotografias a partir de uma observação participante. A princípio, a observação 

alternou-se entre as duas turmas de Educação Infantil 2, crianças de 5 anos, no período da manhã. 

Os tempos e espaços comuns20 foram observados, a fim de proporcionar melhor conhecimento 

acerca das produções e interações das crianças envolvidas. 

As observações se deram entre os meses de junho a outubro em períodos de 

aproximadamente três horas de observação. Inicialmente, a frequência se deu em dois dias 

semanais sendo ampliada gradativamente, visto o cuidado com a entrada em campo. Iniciei o 

trabalho na escola nas duas turmas a fim de conhecer os sujeitos da pesquisa para melhor 

compreensão de suas interações. Isto porque as duas turmas dividem momentos como ensaios, 

merenda, recreio, brincadeiras na quadra ou gramado.  

As notas de campo começaram a ser elaboradas nas salas de aula no início da aula.  Os 

horários da merenda e do recreio surgiram como um tempo privilegiado para coleta de dados, 

uma vez que a primeira etapa do dia, antes do recreio, apresentava atividades em que a professora 

tinha maior controle das relações e interações. Desta forma, o período compreendido pouco antes 

do horário da merenda até o final da aula apontou maiores possibilidades de observação dos 

dados necessários para pesquisa. 

                                                           

19
Curso em disciplina isolada “Metodologias de Pesquisas com crianças”, oferecido pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais no primeiro semestre de 2017. 
20 

Tempos e espaços como recreio, brincadeiras, filmes e festas contavam com a participação das duas turmas de 
cinco anos da escola, cerca de 30 crianças. 
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O primeiro dia de observação se deu na sala da professora Isabel. Ela me apresentou para 

os alunos que a ajudavam a organizar desenhos produzidos após a narrativa de história da mãe de 

Elenice. Observadoras, as crianças me olhavam com estranhamento, até que Bruno me acolheu 

com esta fala. Ainda sem saber o que falar, sorri. No dia seguinte, observei a turma da professora 

Daniela. 

Uma entrada de campo cuidadosa se constituiu um desafio no trajeto de pesquisa com 

crianças uma vez que é nele que as situações do cotidiano investigativo se efetivam em interações 

que devem ser pensadas estrategicamente. Tendo em vista a teoria de Corsaro (2005) acerca da 

perspectiva etnográfica de pesquisa com crianças dentre as preocupações que perpassavam o 

momento inicial da pesquisa em campo era a necessidade de se tornar “adulta atípica” 

construindo estratégias que me constituíssem uma “nativa”, como a que ocorreu no episódio a 

seguir: 

Episódio 1: “Nomes das crianças” 
Local: Sala de aula 

 
Keila: E meu nome qual é? 
Pesquisadora: Keila. 
Keila: Como você sabe? 
Pesquisadora: Eu sei o nome das crianças.  
Keila: E o dele? [aponta para Júlio] 
Pesquisadora: Eu vou adivinhar! [Tentei ir por eliminação] 
Keila: Ele é o...  
O menino se aproxima após eu errar na minha tentativa de dizer o nome 
dele.  
Júlio: O que vocês estão conversando aí? 
Keila: Qual que é seu nome.  
Júlio: Começa com J …   
Pesquisadora: Júlio!  
(Diário de Campo, 21/06/17) 

 
Keila me deu uma grande pista sobre me tornar parte integrante do grupo: conhecê-los. Os 

primeiros passos dados enquanto pesquisadora da infância remete ao texto de Corsaro (2005) 

quando este narra sua entrada reativa em campo. Assim, tornou-se necessário um exercício 

constante para a memorização dos nomes dos alunos das duas turmas. Este desafio acabou me 

aproximando deles uma vez que as próprias crianças me informavam sobre os nomes. Algumas 

delas se destacavam por suas posturas e recorrência em participação de episódios que eu 
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registrava em meu diário de campo, sobretudo no que diz respeito às primeiras aproximações 

entre crianças e pesquisadora numa perspectiva etnográfica. 

 
Nesse processo, considerar a etnografia como sendo flexível e 
autocorretiva (CORSARO, 1985) ou responsiva (GREEN, DIXON e 
ZAHARLICK, 2005) foi essencial. Tornou-se necessário, portanto, 
entender que um dos princípios do Ciclo da Pesquisa Etnográfica 
(SPRADLEY, 1980, p.29) é iniciar o processo de organização e análise 
dos dados ainda durante o trabalho de campo, uma vez que as análises 
iniciais podem trazer novas questões, assim como podem auxiliar a focar 
o olhar do pesquisador. (NEVES, 2015, p. 188) 
 

O movimento de reconhecer as crianças enquanto sujeitos e nomeá-los se deu dentro e 

fora da fase de observação. Tal procedimento se deu partir da coleta dos nomes com professoras 

em consonância com a análise da ficha de matrícula no que diz respeito à categoria cor/raça 

definida pelos pais comecei a levantar informações com as crianças e professoras. Esta escolha 

inicial se deu pela necessidade de aproximação do grupo bem como de manter as diversas 

possibilidades de interação abertas. Em outras palavras, a escolha do assunto conversado nos 

momentos iniciais da pesquisa poderia ser determinante para o desenvolvimento do trabalho de 

observação. Assim, quando eles se aproximassem eu teria a alternativa de ao menos 

cumprimentá-los pelos seus respectivos nomes favorecendo nossa adaptação ao processo 

investigativo. 

Outra atitude importante nos momentos iniciais de pesquisa em campo foi o 

posicionamento e enquadramento do olhar. Por conhecer os profissionais da escola pensei em 

lugares estratégicos para observação. Ou seja, lugares em que o foco da pesquisa se mantivesse, 

mas que ao mesmo tempo proporcionassem eventuais interações com outros adultos. Trata-se de 

levar em conta o fato de apesar de reconhecer meu papel de pesquisadora naquele espaço, a 

figura de professora se fazia presente para os adultos. E, ainda, considerar que meu papel em 

campo era o de coletar dados de sujeitos, o que por sua vez requer respeito e compreensão das 

características de cada um deles desconsiderando aspectos avaliadores das atividades exercidas 

no cotidiano educacional. Todavia, considerando possíveis informações que pudessem ser 

relevantes para compreender o objeto de pesquisa.  

Dentre os 36 dias desta fase do trabalho – distribuído em 6 meses de trabalho, 22 dias se 

deram nessa dinâmica alternada entre as salas de aula. A partir do 23º dia, o trabalho centrou-se 
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em uma turma21, porém a observação dos tempos e espaços comuns continuou até o final do 

período previsto, pois esses momentos favoreciam as produções e interações em sua forma mais 

espontânea. Tratava-se de tempos e espaços em que o controle dos adultos se dava de maneira 

menos efetiva. O tamanho do espaço físico para o recreio e merenda certamente colaboraram para 

s significativos.  

Após a fase de observação em campo, uma proposta de intervenção foi planejada no 

intuito de aprimorar os dados utilizando-se de estratégias que envolveram a elaboração de 

autorretratos. Foi preciso dedicar um tempo para a elaboração da proposta a fim de contemplar o 

objetivo de pesquisa e os dados levantados até o momento.  

Para a elaboração da proposta de intervenção considerei estratégias teórico-metodológicas 

presentes nos trabalhos levantados na fase inicial da pesquisa. Contudo, os primeiros conjuntos 

de dados gerados a partir das notas e fotografias foram os elementos mais significativos neste 

processo. 

A escola pesquisada revelou, ao longo da observação, a ausência de um trabalho 

específico para o tratamento das relações étnico-raciais. No entanto, os materiais gráficos 

produzidos pelas crianças durante as aulas observadas apontam o interesse da instituição em 

trabalhar aspectos identitários. Assim, a intervenção voltou-se para a compreensão de como as 

crianças elaboram suas identidades autoidentificações étnico-raciais. Assim, para compreender 

melhor o processo de elaboração de autorretratos optou-se pela utilização desta atividade. 

Ao propor uma nova elaboração de autorretratos, considerou-se importante filmagem da 

intervenção mediante a presença de uma pesquisadora colaboradora, familiarizada com a 

temática. Desta forma, tanto a efetivação de entrevistas ao longo das elaborações quanto à 

observação das interações ou silêncios decorrentes da elaboração do novo autorretrato puderam 

ser apanhados com mais alcance.  

Um dos pontos da intervenção se deu a partir da necessidade de compreender como o 

caráter estético presente nos fenótipos de meninas pardas e negras interage com as identidades e 

relações étnico-raciais22. Buscou-se inclusive compreender como esta construção identitária pode 

                                                           

21
 A turma escolhida foi a turma com mais alunos, espaço da sala maior e episódios de interações e produções 

mais recorrentes. 

22O capítulo 4 apresenta exemplos destas relações por meio da apresentação de alguns episódios. 
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ser percebida em outras crianças, meninas e meninos, que ao longo da fase de observação não 

estiveram presentes nos ligados aos aspectos étnico-raciais. 

Assim, tendo em conta os fatores ligados ao caráter estético, marcados pelo 

reconhecimento das diferenças dos cabelos das meninas, bem como o processo de elaboração de 

autorretratos das crianças, os objetivos que se constituíram enquanto norteadores da proposta de 

intervenção foram: compreender como o caráter estético interage com as relações étnico-raciais, 

tendo em conta a construção de identidades; levantar as autoidentificações e representações das 

crianças; analisar as interações e produções decorrentes da elaboração dos autorretratos. Para isto, 

levei em conta que o caráter estético presente no cotidiano escolar da Educação Infantil pode se 

apresentar, entre outros elementos, pelos diferentes tipos de cabelo e cor de pele.  

O público-alvo da intervenção foi constituído pela turma em que as observações se 

concentraram após o momento da introdução no campo. Ressalto que inicialmente, as 

observações se revezaram entre as duas turmas, no entanto, para um melhor ajuste do foco da 

pesquisa, as observações e concentraram na turma23 em que havia mais crianças. Assim, as 

interações no espaço da sala de aula eram maiores e constantes, o que possivelmente gerou de 

mais dados que atendessem ao objetivo da pesquisa. 

Os alunos desta turma foram divididos em grupos de até 6 crianças para facilitar a 

observação dos episódios. Apresentei a proposta para a turma no início da aula como uma 

atividade a ser realizada para conhecê-los melhor. E, por isto, a necessidade de dividir em grupos 

para melhor escutá-los. As crianças tiveram liberdade para escolher participar ou não. 

A duração da intervenção de cada grupo levou cerca de 60 minutos conforme a demanda 

de cada um. Para atender a turma, dois dias de intervenção com dois grupos cada foram 

suficientes. As crianças ficaram na biblioteca no primeiro dia e em outra sala de aula de Educação 

Infantil no segundo dia. A professora regente ficou com os outros alunos em aula enquanto cada 

grupo em seu momento foi conduzido ao espaço destinado para a intervenção. 

Os momentos da intervenção se deram na seguinte dinâmica: exploração do ambiente com 

espelhos e imagens do livro “Crianças como você”; produção de selfies no notebook; projeção 

das imagens por meio da tela de um notebook; narrativa da história “O Cabelo de Lelé” através 

                                                           

23 Trata-se da turma com 22 alunos e com um espaço físico na sala de aula um pouco maior 
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de imagens do livro projetadas no notebook; exploração dos recursos para produção dos 

autorretratos; elaboração dos autorretratos, roda de conversa com apresentação das produções. 

Os espelhos foram disponibilizados tanto em formatos móveis para manipulação quanto 

fixados em lugares estratégicos. Outro recurso disponibilizado foi o livro “Crianças como você – 

uma emocionante celebração da infância no mundo”, de Barnabas e Anabel Kindersley. Ambos 

os recursos visam apresentar as diferenças étnico raciais presentes nos diversos contextos sociais 

por meio da exploração das crianças da pesquisa. A princípio os recursos foram disponibilizados 

para livre exploração, somente a partir dos passos iniciais das crianças é que a pesquisadora 

poderá estabelecer mediações. Contudo, existe a preocupação de manter as produções e 

interações infantis com um caráter mais espontâneo e criativo possível.  

Após a exploração inicial do ambiente pesquisado e dos recursos oferecidos, as crianças 

puderam explorar suas autoimagens por meio de selfies. Ao longo da pesquisa, as crianças 

revelaram o interesse em utilizar o celular da pesquisadora para registrarem a sim mesmas e seus 

colegas. Assim, o processo de elaboração destas autofotografias tornou-se significativo.  

Em seguida, as imagens obtidas foram projetadas por meio de uma tela maior, a de um 

notebook. Ver a si e os colegas por meio de suas próprias produções levantou a possibilidade de 

um olhar focado para as diferenças étnico-raciais do contexto em que eles vivem suas 

experiências escolares. Esta oportunidade de visualização de autoimagens foi um momento 

cabível para o levantamento das diferenças e semelhanças bem como das preferências ou não de 

aspectos estéticos. 

Após estas vivências, as crianças assistiram a narrativa da história “O cabelo de Lelé”. As 

imagens do livro foram projetadas na televisão da escola. A provocação final da autora por meio 

do questionamento “Lelê gosta do que vê, e você?” entrelaçou-se com as autoimagens produzidas 

por eles. Assim, retomamos as imagens projetadas pela tela do notebook e espelhos para a 

elaboração dos autorretratos. 

Os materiais para a produção dos desenhos foram disponibilizados para que as crianças 

possam explorar as diferentes cores e formas de possíveis. Foram disponibilizados lápis preto, 

borracha, lápis de cor e giz de cera, incluindo a caixa de giz com as diferentes cores de pele.  

As folhas para a produção dos autorretratos consistiram em cartolinas brancas divididas 

ao meio. A ideia foi proporcionar um espaço maior do que uma folha A4 para a elaboração dos 
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desenhos. Fazê-los pensar suas autoimagens a partir de um plano bidimensional diferente do que 

é oferecido em sala de aula se constituiu como estratégia para que as crianças sejam provocadas a 

fazer algo diferente do que estão acostumadas em seu cotidiano escolar. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2.3.2 Aspectos éticos  
 

A presente investigação se coloca em um lugar de diálogo com a realidade pesquisada 

tendo em conta o cuidado com os sujeitos e o espaço pesquisado. Para isso, considera-se a 

exposição e o envolvimento dos sujeitos desde o período quando se inicia a pesquisa até as 

publicações dos resultados desta, tendo em conta que  

Figura 9: Capa do livro “O cabelo de Lelê” 

Figura 8: Giz cor de pele 
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A ética entra no espaço da ciência quando o cientista pergunta pelo 
sentido de sua investigação. A indagação ética, gesto filosófico, é uma 
busca de compreensão. Ela se vale, sim, da explicação que a ciência 
oferece para os fenômenos, mas procura ir adiante, problematizando os 
valores envolvidos nas descobertas, criações, investigações e intervenções 
da ciência na realidade. Quando se traz a ética para a pesquisa, olha-se 
criticamente e pergunta-se sobre a sua finalidade e a serviço de quem ela 
se realiza. Qual é o sentido da pesquisa que se faz? Ela é produtora do 
bem? (RIOS, 2006, p. 83) 
 

Analisar as relações étnico-raciais de crianças de cinco anos de idade em um contexto 

institucional, por meio da observação e análise de suas produções culturais interações sociais, 

converge para uma busca de pistas que colaborem com a compreensão dessas relações na 

construção identitária de crianças. Assim, o sentido desta pesquisa se volta para as relações 

humanas e suas possibilidades e limites naquilo que sujeitos e contextos podem construir.  

A investigação buscou trazer em sua tessitura um olhar para as diferenças por meio de dos 

episódios situados tanto na fase de observação das interações e produções da rotina escolar 

quanto na intervenção. Neste sentido, tratou-se de “um exercício da descrição densa, o que não 

significa necessariamente que eu tenha que mencionar uma grande quantidade de detalhes. É a 

importância dos detalhes mencionados que ganha relevância na análise e no processo de geração 

dos dados (CARVALHO 2013, p. 55) ”. 

Nesse exercício isentei-me de julgamentos ou avaliações, mas apoiei-me na verificação de 

elementos que contribuam com a construção de um recorte de uma complexidade social maior do 

que uma pesquisa dessa natureza pode abordar, assim como para reflexões acerca das relações 

étnico-raciais na construção identitária de crianças na Educação Infantil. 

No que diz à participação e uso de imagem das crianças, teve-se o cuidado de 

providenciar autorizações por escrito junto aos pais e/ou responsáveis das mesmas. Desta forma, 

a reunião de pais e mestres do primeiro bimestre de 2017, foi o momento utilizado para o 

recolhimento das assinaturas em folhas com identificação do programa de pesquisa, 

pesquisadores, bem como termo de esclarecimento. Considerou-se importante uma conversa 

prévia acerca das relações étnico-raciais a fim de oferecer um esclarecimento da proposta de 
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pesquisa. Para isto, a exibição do filme “Menina Bonita do Laço de Fita” 24  foi o recurso 

mediador do diálogo estabelecido entre a pesquisadora e os pais dos alunos das duas turmas. 

Devido à sensibilidade do tema, busquei o apoio das professoras e direção para dar credibilidade 

aos aspectos éticos da pesquisa, sobretudo acerca do cuidado com as crianças.  

Após a fase de sensibilização, foram entregues as autorizações por escrito com canetas 

disponíveis para quem optasse em assiná-las no momento da reunião. Contudo, quando aconteceu 

a orientação, foi enfatizada a possibilidade de levar o documento para casa com entrega no dia 

posterior. Acredita-se que a excelente adesão dos pais25 se deve ao apoio da escola, bem como ao 

esclarecimento sensível sobre a pesquisa.  

Os episódios aqui descritos e analisados buscam revelar dados específicos de uma 

realidade sem expor as crianças a situações nas quais se sintam constrangidas ou obrigadas a 

participar. Isso se constituiu em um desafio para a pesquisadora, uma vez que as relações de 

poder presentes entre adultos e crianças por si só apontam para relações dessa natureza. No 

entanto, as manifestações em que as crianças demonstravam algum tipo de recusa ou incômodo, 

quando observadas, serviram como pista para que a investigadora se afastasse de suas práticas de 

observação de campo no cotidiano escolar. Kramer (2006) colabora com esse aspecto do trabalho: 

Quem autoriza a participação, o nome e a gravação? Quem autoriza a 
utilização de fotografias? Sabemos que é o adulto, e concordamos que é 
necessário que assim seja mais uma vez para proteger as crianças, para 
evitar que suas imagens sejam mal-usadas. Mas se a autorização quem dá 
é o adulto, e não a criança, cabe indagar mais uma vez: ela é o sujeito de 
pesquisa? Autoria se relaciona com autorização, à autoridade, à 
autonomia. Pergunto: como proteger e ao mesmo tempo garantir 
autorização? Como resolver esse impasse? (KRAMER 2006, p. 53) 
 

Estes desafios são recorrentes nas pesquisas com crianças em que a negociação tem que 

ser sempre reiterada, uma vez que a autorização dos pais por meio da carta não deve determinar 

que a criança participe das ações da pesquisa. Tal permissão se relacionada com a livre 

participação da criança na pesquisa, uma vez que as crianças alternam seu grau de interesse em 

participar da pesquisa: hora mais e hora menos dispostas.  

                                                           

24
Roteiro adaptado a partir da obra literária de Ana Maria Machado. 

25
A pesquisa contou com 34 crianças autorizadas a participar e apenas quatro responsáveis não deram retorno das 

cartas de autorização. 
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Outro desafio de ordem ética se constituiu no momento da intervenção em um grupo 

composto por 3 meninos e 2 meninas. Uma delas, fenotipicamente negra, vivenciou preconceito 

racial. Ao longo do episódio26, os colegas utilizavam a expressão “preta” após mencionarem o 

nome da colega. Visivelmente incomodada, a menina se controlava para não agredir os colegas, 

sobretudo André – que era quem mais repetia a expressão, mas acabou fazendo isso algumas 

vezes.  

A conotação negativa da palavra preta ao se referirem a ela naquele contexto evidenciou 

uma prática de racismo. Porém, foi no momento da análise de dados, ao rever a filmagem, que a 

investigadora constatou a dimensão dessa vivência na vida da menina. Tal circunstância levantou 

os seguintes questionamentos: como o pesquisador pode se posicionar em episódios em que a 

dimensão simbólica dos eventos pode prejudicar uma criança envolvida na pesquisa?  

No momento da intervenção, o olhar investigativo estava focado para as relações étnico-

raciais ali estabelecidas. Porém, a lente utilizada pela pesquisadora naquele momento estava 

ajustada para a resolução de um conflito sem o comprometimento da coleta de dados. Mediante 

esta situação, levantaram-se dúvidas como: seria oportuno defender a menina e censurar a fala 

dos meninos que a chamavam de preta – utilizando um sentido pejorativo? A menina teria saído 

da sala se realmente achasse que podia ou devido à cultura escolar, em que um adulto autoriza a 

entrada e saída do aluno dos espaços, a menina se viu obrigada a continuar ali? A resolução do 

conflito seria dada a partir de uma intervenção pontual da pesquisadora?  

Assim, a estratégia ética encontrada pela pesquisadora naquele momento foi conduzir a 

situação com questionamentos que provocassem as crianças a pensar sobre a utilização da palavra 

“preta”. Entre perguntas diretivas como: “você já fez seu desenho?”, “vocês querem ir para a sala 

então?”, a investigadora buscava estratégias de resolução do conflito.  

Ao rever a filmagem tornou-se possível constatar que o sentido atribuído à palavra 

preta/preto para Keila e André – ambos de fenótipo afrodescendente, tinha uma conotação 

negativa. Keila tenta enviesar a conversa para outro lado e André justifica suas agressões. Karen 

que participa, ainda que timidamente, dizendo que ser preto não é ruim tem cabelo loiro e pele 

clara. Desta forma, deixar o questionamento “é ruim ser preto” foi a estratégia encontrada 

                                                           

26O episódio também será abordado no capítulo 4. 
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naquele momento. Ainda que, possa ser insuficiente para resolver tal situação, o propósito era 

estabelecer uma conversa reflexiva sobre o que estava acontecendo.  

Diante desta limitação do trabalho da pesquisadora, pretende-se apresentar no momento 

do feedback da escola a possibilidade de reflexão deste episódio como estratégia de construção de 

metodologias para um trabalho voltado para a educação das relações étnico-raciais.  

O cuidado com as identidades dos sujeitos deste trabalho indicou uma ponderação acerca 

do uso dos nomes das crianças, bem como da autoidentificação e heteroidentificação étnico-

raciais delas. Diante da delicadeza do tema, este trabalho optou em utilizar, a partir da 

autorização dos responsáveis, nomes fictícios para as crianças diferentes dos nomes presentes nas 

respectivas turmas. Para tratar da identificação étnico-racial, escolheram-se a verificação das 

fichas de matrícula da categoria cor/raça e a descrição dos fenótipos caso necessário. 
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3. A INSTITUIÇÃO, AS CRIANÇAS E AS PRÁTICAS ESCOLARES  
 

Nesse item busca-se, numa primeira parte apresentar a instituição pesquisas e as crianças 

e sem seguida analisar algumas práticas da escola tendo em vista os objetivos da presente 

pesquisa. No item 3.1. “Educação Infantil em São João del-Rei” apresenta-se, brevemente, o 

contexto sociopolítico em que a pesquisa se situa. No item 3.2. “A instituição e pesquisada e as 

crianças” a escola na sua dimensão física e pedagógica constitui a foco da seção. Em seguida, o 

item 3.3.“Aspectos étnico-raciais nas práticas escolares: sutilezas e as questões identitárias” traz 

uma análise centrada nas sutilezas das interações e de como as questões identitárias apareciam, 

tanto no transcorrer das interações, quanto interstícios das práticas escolares.  

 

3.1 A Educação Infantil em São João del-Rei 
 

A cidade de São João del-Rei é um município mineiro situado na região do Campo das 

Vertentes do estado de Minas Gerais, possui cerca de 90 mil habitantes. A esfera municipal é 

responsável pela oferta pela Educação Infantil e Ensino Fundamental27. A Educação Infantil é 

ofertada em 17 escolas públicas atendendo 1.429 alunos de 04 a 05 anos, algumas destas escolas 

atendem a modalidade concomitantemente ao Ensino Fundamental28. Nelas, totalizam-se cerca de 

405 matrículas, além das 5 creches filantrópicas atendendo 270 crianças de 0 a 5 anos. Há uma 

creche pública municipal que atende 264 crianças de 0 a 3 anos, em jornada integral.  Atualmente, 

há no município aproximadamente 5.495 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Dessas, 2.368 

estão matriculadas em escolas públicas, privadas e filantrópicas representando 43% total.  

As Diretrizes Municipais evidenciam que as prerrogativas legais orientam a proposta de 

Educação Infantil, tendo em conta as relações étnico-raciais. De acordo com o Decreto nº 

6.920/17 – nas diretrizes do município, existe uma preocupação no que diz respeito à construção 

identitária das crianças matriculadas nesta etapa de escolarização. Trata-se de uma transcrição de 

                                                           

27
A rede estadual oferta vagas nas escolas desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 

28
Torna-se relevante salientar que a divisão dos tempos e espaços da Educação Infantil com o Ensino Fundamental, 

podem implicar na perca da qualidade do trabalho com as crianças de 4 e 5 anos. 
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um trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil em que pode ser 

realizada uma abordagem tangencial as relações étnico-raciais:  

 
Sendo a criança sujeito histórico, de direitos e que se desenvolve nas 
relações, nas interações e nas práticas que vivencia, constrói suas 
identidades pessoal e coletiva nos grupos e contextos culturais nos quais 
está inserida, produzindo cultura. 
  

Nas Diretrizes Municipais encontram-se, inclusive, s que respaldam tangencialmente o 

trabalho com as relações étnico-raciais a partir das seguintes referências (grifos nossos): 

Art. 6º – As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar 
os seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos. 
Art. 7º – A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sócio-política e 
pedagógica, oferecendo condições e recursos para que as crianças 
usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, possibilitando a 
convivência para a ampliação de saberes e conhecimento de diferentes 
naturezas.  
Parágrafo único: A proposta deve estar comprometida com a ludicidade, a 
democracia, o acesso a bens culturais resguardando as possibilidades de 
vivência da infância da criança. 
Art. 8º – As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 
interações e a brincadeira, garantindo experiências que promovam o 
conhecimento de si e do mundo, que favoreçam a imersão das crianças as 
diferentes linguagens e formas de expressão, que possibilitem situações 
de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia e que 
promovam a interação, o cuidado, a preservação e a sustentabilidade. 
 

No Art. 9º e 10º apresentam-se normas que determinam que as instituições criem 

procedimentos para a exequibilidade do trabalho pedagógico tendo em conta práticas de 

planejamento e avaliação. Considera-se para isto, o respeito às especificidades de cada idade sem 

a antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

Contudo, as Diretrizes do município de São João del-Rei apesar de apresentarem outras 

citações das DCNEI’s, suprime a menção direta a proposta de intervenção pedagógica em que as 

relações étnico-raciais são especificamente abordadas. Uma vez que, nas DCNEI’s (2010, p.21) 

(grifos nossos), sobre a educação para a diversidade, nesta modalidade escolar é recomendado 

que:  
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As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão 
prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de 
materiais, espaços e tempos que assegurem:  
 – O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças 
com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o 
combate ao racismo e à discriminação;  
 – A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra 
qualquer forma de violência – física ou simbólica – e negligência no 
interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os 
encaminhamentos de violações para instâncias competentes. (p.21) 

 

A especificação dos termos nas DCNEI’s em destaque na citação, mais do que facilitar a 

compreensão do conteúdo, constituem uma medida pública que promove a educação para as 

relações étnico-raciais, uma vez que, para tratar da temática torna-se necessário, primeiramente, 

reconhecer que existe a necessidade de abordagem do tema.  

A referência direta desta abordagem se legitima também pelos índices populacionais 

referentes às crianças atendidas pelos serviços educacionais da gestão municipal. Com 

aproximadamente 5.495 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, de acordo com o último Censo, 

2.368 crianças estão matriculadas em escolas públicas, privadas e filantrópicas representando 

43% total.  

 
Gráfico 1: Crianças atendidas em São João del-Rei na EI 
Fonte: Plano Decenal do Município de São João del-Rei 

 
Os dados do gráfico demonstram que a faixa etária de 4 e 5 anos, um ciclo de dois anos,  

tem quase o mesmo percentual do que o intervalo de 6 a 14, um ciclo de nove anos, o que 

reafirma a importância da pesquisa e da etapa da Educação Infantil. 
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De acordo com dados do Plano Decenal de Educação de São João del-Rei, o índice de 

atendimento das crianças de 4 e 5 anos matriculadas chegam à uma média de quase 95%. Ainda 

que exista uma grande demanda reprimida para o atendimento de 0 a 3 anos, este dado mostra 

que a fase pré-escolar é privilegiada em termos de ofertas vagas, o que pode favorecer a 

ampliação do diálogo sobre uma educação para as relações étnico-raciais para a Educação Infantil. 

E, assim, construir, em parceria com as escolas, estratégias que visem a efetivação das 

recomendações das DCNEI’s no âmbito do trabalho com a diversidade. 

 

3.2 A instituição pesquisada e as crianças 
 

A Escola Municipal Celso Raimundo da Silva, localizada no Bairro COHAB, em São João 

del-Rei, Minas Gerais, foi criada em 02 de fevereiro de 2002 pela Secretaria Municipal de 

Educação de São João del-Rei.  

 
 

A partir das minhas impressões iniciais em campo, a organização dos espaços e tempos da 

escola possibilitam diferentes experiências de interação entre pares, o que constituiu um dos 

critérios de escolha desta escola para campo da pesquisa. Isto porque, uma hipótese era a de que 

esse contexto favoreceria a experiência com a questão racial.29 

A Educação Infantil I e II atende crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos respectivamente, e 

o Ensino Fundamental, séries iniciais, do 1º ao 5º ano, em dois turnos: manhã e tarde. A escola 

                                                           

29Antes da fase de observação houve visitas à escola para verificação da possibilidade e exequibilidade da pesquisa. 

Figura 3: Frente da escola  
Fonte:  Registro de Campo 
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também atende alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral, ministrando oficinas de 

dança, capoeira, acompanhamento pedagógico, artes, múltiplas vivências esportivas e informática, 

no contra turno de escolaridade do aluno. A Escola possui 41 funcionários30, sendo:  

Quantidade Funcionário 

1 Diretora escolar 

1 Vice-diretora escolar 
1 Supervisora escolar 
1 Orientadora escolar 
21 Professoras  
1 Secretária escolar 
12 Auxiliares educacionais 
1 Auxiliar de serviços gerais  
1 Auxiliar de biblioteca 

Quadro 1: Funcionários da escola 
Fonte: PPP da escola 

 

 
Figura 4: Parque, gramado, área de cimento, salas de aula31 

Fonte: Registro de Campo 

                                                           

30Estes dados foram coletados por meio de uma conversa com a supervisora da escola, que além de apresentar 
aspectos sobre a distribuição dos tempos e espaços educativos, disponibilizou o Projeto Político Pedagógico da 
Instituição onde se encontram registrados tais números. 
31

A construção próxima ao gramado e parque tem formato em L e possui salas de aula, cozinha, sala da direção, sala 
da supervisão, biblioteca e informática, banheiros e salas de aula. As refeições são transportadas pelos funcionários 
para o refeitório que fica próximo à casinha. 
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Figura 5: Caminho que liga salas de aula e a casinha 

Fonte: Registro de Campo 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 6: Casinha, refeitório, azulejo e quadra32 
Fonte: Registro de Campo 

 

O atendimento na Educação Infantil 2 conta com uma turma com cerca de 16 alunos da 

professora Laura, e outra turma com 21 alunos da professora Ana Luiza essa diferença se dá em 

função da diferença de tamanho das salas de aula. As aulas têm início às 7h20min e término às 

11h20min. As salas possuem espaço físico limitado em relação ao número de crianças 

                                                           

32
Na casinha funcionam três salas de aula, um banheiro e uma sala de apoio para o projeto de Educação em Tempo 

Integral. Dois banheiros infantis, um tanque e uma sala de professores foram construídos como anexo. Uma das salas 
de aula é da professora Isabel. O refeitório e azulejo ficam no canto esquerdo da imagem que somados aos outros 
espaços do prédio de alvenaria compões os espaços quantificados abaixo. 
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matriculadas. No entanto, a organização das atividades diárias conta com a utilização de outros 

espaços da escola além dos citados abaixo, como a área de azulejo, um jardim, um parque, uma 

varanda, um passeio de cimento, uma biblioteca conjugada com uma sala de informática e sala de 

vídeo. A escola funciona em prédio próprio e possui:  

 

Quantidade Espaço  

7 Salas de aula 

1 Laboratório de informática com 
espaço dividido com a biblioteca 

1 Cozinha 

6 Banheiros 

1 Sala de professores 

1 Sala da equipe pedagógica 

1 Sala da direção 

1 Sala da secretaria 
1 Área verde 
1 Quadra 
1 Parquinho 

Quadro 2: Espaços da escola 
Fonte: PPP da escola 

 
Como a escola conta com uma limitação do espaço físico nas salas de aula e de 

multimídias, a solução encontrada pela equipe foi dividir o grande espaço da biblioteca com uma 

sala de informática por meio de uma divisória de madeira. Para acolher os alunos na sala e vídeo, 

a mesa da biblioteca é movida para um canto. Assim, os recursos audiovisuais como dvd, 

televisão e data show e cadeiras se tornam uma sala de vídeo. E, ainda, existe a possibilidade de 

levar as mídias para as salas de aula.  

A elaboração das atividades se dá em conjunto pelas professoras e supervisão escolar que 

organizam semanalmente um planejamento que leva em conta os conteúdos apontados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil. Ou seja, a cada dia da semana na descrição das atividades é possível constatar 
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que as propostas contemplam áreas como movimento, música, arte, linguagem uma vez que as 

professoras discriminam a intenção principal de cada proposta metodológico didática.  

Trata-se de um olhar para o currículo oficial em consonância com as possibilidades, 

características das turmas e recursos que a escola dispõe e que se encontra registrado desta forma 

no Projeto Político Pedagógico –PPP da escola:  

 – Eu no mundo social e natural, pois é na sua relação com os outros e 
com a natureza que o homem constrói cultura e subjetividade;  
 – Linguagens e artes, pois no processo de construção da cultura 
estrutura-se por meio de múltiplas formas de linguagem, verbal (oral e 
escrita), gestual, plástica, visual, o brincar, a musical, a virtual, etc. 
-Matemática, pois experiências relacionadas aos saberes e conhecimentos 
sobre os números e quantidades, medidas e noções espaços temporais 
fazem parte do cotidiano das crianças. (Projeto Político Pedagógico da 
EMCRS, 2017) 
 

Notou-se que a instituição promove práticas de linguagem oral, leitura e escrita 

considerando o momento da infância que as crianças vivenciam, considerando discussões acerca 

das práticas de alfabetização na Educação Infantil.  

Contudo, o Projeto Político Pedagógico da instituição deixa claro que a Educação Infantil 

é uma etapa de escolarização importante em si mesma, uma vez que considera “o currículo da 

Educação Infantil é um conjunto de experiências culturais de cuidado e educação, relacionados 

aos saberes e conhecimentos, intencionalmente selecionados e organizados para serem 

vivenciados pelas crianças, na perspectiva da formação humana. (p. 26)”. O documento cita as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu art. 3º, definem currículo da 

Educação Infantil como: 

[…] um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural o, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 
idade. (BRASIL, CNE/CEB, 2009, p.1)  

 

Neste contexto, a turma da professora Laura possui 11 meninos e 5 meninas e a turma da 

professora Ana Luiza possui 13 meninos e 8 meninas. Assim, as duas turmas totalizam 37 alunos 

sendo 13 meninas e 24 meninos. Destas crianças, 19 crianças ganharam maior visibilidade na 
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pesquisa33: Amanda, André, Alan, Antônio, Bruno, Elenice, Gilberto, Gisele, Jussara, Karen, 

Keila, Mariana, Paulo, Sarah, Sueli, Vagner, Valéria, Viviane, Yan, crianças de 5 anos de idade 

em sua maioria, moradoras do bairro Cohab, periferia urbana de São João del-Rei que faz divisa 

com a cidade de Santa Cruz de Minas. 

Algumas delas ganharam mais visibilidade, outras menos, devido a sua presença em 

episódios em tela nesta dissertação. Estas crianças ganharam visibilidade por diferentes fatores. 

Algumas delas por apresentarem fenótipos negro ou pardo, como no caso de Amanda que foi a 

única menina que a família declarou como negra na ficha de matrícula, Yan e Vagner que apesar 

de mais tímidos, ao longo da elaboração de seus desenhos levantaram dados significativos para o 

levantamento de contrapontos deste estudo.  

Outro fator que justificou o destaque de algumas crianças consistiu na espontaneidade e 

aproximação com a pesquisadora, bem como o interesse da mesma pelas atividades atípicas ou 

sequências de atividades de determinadas crianças. Estas características trouxeram dados 

significativos para a pesquisa, pois permitiram uma intervenção reativa da investigadora em 

diversos momentos, como em eventos em que se apresentam Jussara, André, Breno, Sueli, por 

exemplo. E, ainda, crianças que se destacam por sua facilidade em estabelecer estratégias de 

entrada e saída nos grupos de pares, assim como de liderança, negociação nos brincares, 

transgressão de combinados entre grupos de pares e com adultos como no caso de Mariana, 

Elenice, Sarah, Keila e Antônio. 

Com relação a identidade étnico-racial desse grupo, é importante colocar que no ato da 

matrícula de cada aluno é feita a heteroidentificação34 e o responsável pela criança aponta a sua 

cor/raça. De acordo com a secretária, durante este momento da matrícula tornam-se necessários 

alguns esclarecimentos das opções dadas na ficha: negra, amarela, branca e parda para que o 

responsável faça a escolha sem intervenção da mesma. Por meio da ficha foi possível verificar as 

seguintes escolhas de categoria: 1 negra, 2 amarelas, 13 brancas, 22 pardas.  

Tal dado sinaliza que as relações étnico-raciais atravessam as práticas escolares antes 

mesmo do momento da matrícula de cada criança. Silva (2015) apresenta em sua tese as 

pesquisas de Godoy (1996) e Cavalleiro (1998) para demarcar, entre outras questões, que mesmo 

                                                           

33
Cumprindo paradigmas éticos, os nomes apresentados são fictícios, de forma a preservar a identidade das crianças.  

34O capítulo 4 abordará de forma mais específica os processos de classificação étnico-raciais no contexto brasileiro. 
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com o discurso de ausência do preconceito na escola, existem elementos nas pesquisas que 

demonstram que as crianças em fase pré-escolar, percebem as diferenças étnicas, mesmo antes de 

ingressar na escola, aos quatro anos. Ao analisar o trabalho de Godoy (1996), Silva (2015) aponta 

que a socialização das famílias desconsidera a diversidade étnico-racial brasileira, e, desta forma, 

encobre o racismo. Contudo, no contexto familiar a criança encontra-se acolhida afetivamente o 

que tende a adiar ou abrandar os efeitos do racismo na infância, o que não acontece na escola. 

Desta forma, ao verificar no levantamento de matrículas a presença de 22 crianças pardas 

e 2 crianças amarelas questiona-se a presença do embranquecimento nas práticas sociais 

familiares destes alunos. Aponta-se inclusive a possibilidade de que a única criança declarada 

enquanto negra vivencie uma construção identitária pautada no reconhecimento da diversidade e 

valorização afro-brasileira. 

 
3.3 Aspectos étnico-raciais nas práticas escolares: sutilezas e questões identitárias  
 

Este item constituiu-se a partir dos dados gerados durante os momentos de observação das 

interações das crianças nas atividades da escola. As análises aqui apresentadas centram-se nas 

sutilezas das interações e de como as questões identitárias se revelam tanto no transcorrer das 

interações quanto interstícios das práticas escolares. A partir deste item, utilizei-me de alguns 

fragmentos de meu Diário de Campo, para situar o leitor do contexto da pesquisa, diferentemente 

dos episódios que narram acontecimentos em que as crianças se fazem presentes.  

 

A organização da aula é apresentada pela professora no início do dia. 
Por meio de um  no canto da lousa, elas elaboram com os alunos como 
será o dia da turma. Este momento inicial da aula, que se dá na lousa, 
contam também com a memorização do alfabeto, algarismos, tempos, 
quantas alunas e alunos. Por vezes, os alunos são chamados à frente 
para escrever no quadro, quando isto não acontece participam de forma 
oral, individualmente ou coletivamente. (Diário de campo) 
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Figura 7: Rotina  

Fonte: Registro de Campo 
  

Na imagem acima, os números na parte inferior do quadro foram escritos pelos alunos. 

Enquanto que na parte superior a professora havia recordado o nome dos algarismos com eles. 

Ela utilizou-se de conceitos como dentro e fora e formas geométricas para trabalhar com os 

algarismos. No canto direito do quadro, ela escreveu o nome do dia, pergunta o tempo, e 

desenhou uma estrela para os meninos e uma lua para os meninos – representados em termo de 

quantidade na parte superior do quadro. Neste dia o trabalho se deu com números, mas existe 

uma alternância com as letras e palavras, que geralmente pertencem ao grupo com a letra inicial 

semelhante.  

Logo abaixo, ainda no canto direito, as “atividades do dia” são listadas tendo em conta o 

cronograma extraclasse. O cotidiano das turmas apresentou-se, de maneira geral, da seguinte 

forma: 
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Rotina 
Atividade inicial com algarismos, letras, quantidade de alunos, 
tempo, atividades do dia. 

Tarefa Os alunos levam tarefa uma ou duas vezes por semana 

Trabalhinho 
Atividade impressa de um dos projetos da EI: literatura, letras 
e algarismos, portfólio individual 

Atividade do 
Cronograma 
extraclasse 

Informática, Parque, Biblioteca, Azulejo e Psicomotricidade 
(brincadeiras direcionadas pelas professoras) 

 
Merenda (refeitório) e Recreio (área verde – gramado) 

 

História 
Narrativa de história pela professora e/ou criança no 
“Cantinho de Leitura” 

Atividade 
recreativa/lazer/jogo 

Massinha, bingos, jogos de montar, brinquedos35 

Quadro 3: Cotidiano das turmas 
Fonte: Diário de campo 

 
Os tempos das turmas de Educação Infantil favorecem a exploração dos diferentes 

espaços e recursos da escola. Assim, para a organização destas atividades que vão para além da 

sala de aula, um “Cronograma de Atividades Extraclasse” feito pela supervisora da escola norteia 

o planejamento das professoras. As atividades são parque, biblioteca, azulejo, psicomotricidade 

(quadra ou gramado), narrativa de história, roda de novidades, vídeo. Algumas atividades são 

realizadas em conjunto como psicomotricidade e vídeo. Como exemplo, as atividades se 

distribuem da seguinte forma:  

Educação Infantil 2 – Professora Ana Luiza 

2ª feira Parque  

3ª feira Biblioteca  

4ª feira Azulejo  

5ª feira Informática 

6ª feira 
Psicomotricidade 
após recreio 

Quadro 4: Atividades extraclasse  
Fonte: PPP da escola 

                                                           

35
Nas sextas-feiras as crianças trazem brinquedos de casa. A escola conta com alguns brinquedos com os quais eles 

também podem brincar durante a semana, mas neste dia o tempo do brincar é maior. 
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Constatou-se por meio das observações que as crianças possuíam momentos de maior e 

menor interação entre pares. Geralmente, em sala de aula, no período de elaboração das 

atividades as crianças interagem entre seus colegas de mesa. Já em momentos como no “cantinho 

de leitura”, entrada e saída do recreio as crianças podem circular pela sala. Contudo, a sala de 

aula era um lugar em que as crianças passam sentadas maior parte do tempo, visto que inclusive, 

no Plano Decenal da Educação, uma das dificuldades encontradas pelas escolas de Educação 

Infantil do município está atrelada a infraestrutura dos prédios em que funcionam as salas de 

aulas para esta faixa etária em algumas escolas municipais. 

 
Figura 8: Brincadeira no gramado 

Fonte: Registro de Campo 
 

Todavia, a organização das atividades em tempos que permitam a circulação por 

diferentes espaços da escola permitiu a observação de interações variadas. São atividades na área 

verde (gramado), quadra, biblioteca, informática, refeitório, enfim, o cotidiano possui diferentes 

práticas escolares. Porém, em geral, diariamente uma atividade impressa – “o trabalhinho” em 

folhas de papel A4, era elaborada antes do recreio. São diferentes projetos com os quais a turma 

trabalha: literatura, portfólios (individuais) alfabeto, algarismos por meio deste suporte.  

No trabalho pedagógico da escola, merece destaque o “projeto de Literatura”, tal ação 

volta-se para o desenvolvimento do incentivo às práticas de leitura e desenho e conta com a 

participação da família. Cada semana, um familiar de um aluno vai até a escola e conta uma 

história para a turma. As professoras retomam a história a partir do reconto, com a participação 

dos alunos. Depois, em uma folha timbrada – com nome do projeto, do aluno representado pela 

família e o título da história –, as crianças fazem um desenho.  
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Os Portfólios individuais documentam a prática pedagógica e sistematizam a experiência 

vivida na escola por número de crianças. Os portfólios lançam mão de autorretratos, desenhos, 

atividades ligadas a matemática e escrita.  

O esforço durante o trabalho de campo foi o de centrar o olhar nas interações das crianças 

e nas sutilezas das questões indenitárias que atravessaram as atividades propostas pela escola, nos 

itens seguintes apresenta-se esse exercício.  

 

3.3.1. Mídia, padrões de beleza e sociabilidade em grupos de pares 
 

No cotidiano da escola foi possível encontrar nas roupas das crianças, materiais escolares, 

temas de festas infantis, estampas e brinquedos em que o fenótipo branco situa-se em lugares de 

privilégios sociais. Entre heróis e princesas as crianças negras e pardas convivem com a pouca 

representatividade de personagens com pele negra e cabelos crespos. Pelo contrário, a mídia é um 

dos meios pelos quais o fenótipo negro, muitas vezes, é visto como inferior.  

Para Bento (2011), desde pequenas, as crianças aprendem que são superiores ou 

inferiores. A autora exemplifica ao citar que os povos indígenas são apresentados como povos 

exóticos em documentários especiais. Ou exemplos, são os personagens negros sem família que 

na maioria das vezes possuem empregos de menor status social. Enquanto isto, pessoas brancas 

são apresentadas, em sua maioria, como superiores, possuindo trabalhos qualificados, famílias 

consideradas “estruturadas”, bens materiais, etc. 

Nas relações étnico-raciais retratadas em campo, o ideário de beleza branca incide sobre a 

comercialização de produtos e filmes relacionados a personagens de filmes infantis.  O “Super 

Homem”, Frozen e sua irmã Ana, evidenciam códigos de que ser branco é ser herói, belo, amado, 

aceito, enfim, um fenótipo desejável nos grupos sociais.  
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Figura 9: Roupas com personagens brancos  

Fonte: Registro de Campo  
 

Estes códigos sociais transmitidos pelas mídias – e pelas relações sociais nas diferentes 

construções, influenciam as relações entre pares de diferentes maneiras. Gaudio (2013) afirma 

que os ideários de beleza veiculados pelas mídias são aprendidos pelas crianças e expressos em 

suas relações entre pares e com adultos. De acordo com a autora  

 
Para essas crianças a construção positiva da identidade corpórea exige um 
penoso processo de desconstrução de representação inferiorizantes e 
preconceituosas de seus corpos que a cultural social e midiática e até 
literária ainda reproduz. (ARROYO 2012, p. 17).  
 

Entre os produtos que a mídia apresenta temos bonecas com corpos que exultam corpos 

magros, brancos e de cabelos lisos como a Barbie, personagens de filmes infantis – que aos 

poucos têm dado algum espaço para a diversidade, indústria cosmética que ainda valoriza traços 

fenotipicamente finos, brancos e cabelos lisos. Ainda que nos últimos anos tenha-se notado uma 

preocupação com as mulheres de fenótipo negro, tanto no que diz respeito à produção de cremes 

específicos para as diferentes texturas de cabelos, quanto para diferentes tonalidades de pele, no 

que diz respeito à representatividade, ainda se necessitam de esforços para o desenvolvimento de 

uma mídia e indústrias afirmativas. 
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Figura 10: Boneca negra  

Fonte: Registro de Campo  
 

Nas práticas escolares, a presença de bonecas e princesas brancas reforçam o “ideário 

branco”, entretanto, na sala de aula a presença de um casal de bonecos negros chama atenção. 

Eles “sentavam-se” ao canto da sala e não estavam junto aos demais brinquedos. Tratava-se de 

dois bonecos de pano cuja finalidade estava atrelada a um projeto de literatura desenvolvido em 

anos anteriores. Porém, não se observou durante a pesquisa a utilização dos bonecos pela 

professora, mas sim uma situação em que as crianças se aproximaram deles no intervalo entre as 

atividades.  

Outro produto é o batom, elemento que atravessou as relações, sobretudo de meninas, 

marcando experiências e construção de padrões de beleza que se apresentam também por meio 

das relações das crianças com os adultos. Todavia, os episódios a seguir enfatizam são as relações 

entre pares e a sociabilidade no grupo de meninas em que este objeto/brinquedo mediou a 

construções de estratégias de entrada e saída em grupos de pares bem como de liderança. 

Durante a pesquisa, não se constatou-se nenhuma proibição explicita do uso do batom 

pelas professoras, embora seu uso pareça ser uma proibição velada. O comportamento das 

meninas reproduzia, em alguns momentos, uma forma de “transgressão” possivelmente porque 

deixar de fazer uma atividade escolar para passar batom seja algo reprovado pela professora. As 

meninas, por exemplo, mantêm o batom em suas mochilas ou bolsos e passam rapidamente umas 

nas outras. 
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Episódio 2: Autorização para passar batom 
Local: sala de aula 

 
Diante destas relações, Jussara36 relatou-me que as meninas não queriam 
passar batom nela em determinado dia. Porém, no dia seguinte, sentou-se 
na mesinha de Gisele que lhe emprestou o batom, e, Jussara guardou-o 
no bolso. (…)  
Por meio de uma roda de conversa, em que a professora deu a vez para 
cada um falar sobre o final de semana, foi possível que cada criança 
falasse sobre passeios, brincadeiras e atividades que desenvolveram com 
seus familiares. As crianças desenham suas narrativas. A professora 
observava a elaboração, organizando os portfólios, distribuindo 
materiais. Jussara está sentada junto a Gisele e Mariana. Gisele 
emprestou o arquinho de cabelo e o batom para Jussara que demonstra 
estar muito contente, acredito que seja pelo fato disto simbolizar uma 
amizade. Estou ao lado delas realizando meus s quando Jussara puxa 
conversa: 
 
Jussara: - Você tem mãe?  
Pesquisadora: - Sim e você?  
Jussara: - Também, mas ela mora longe.  
 
Gisele, Jussara e Mariana passam batom. Jussara não tem e usa o de 
Gisele e Mariana. Enquanto ela se empenha em passar e tirar o batom 
em si mesma, Gisele e Mariana fazem o desenho do final de semana. 
Jussara ensina Mariana a passar batom. Mariana pergunta se borrou. Na 
sala de aula não tem espelho acessível às crianças.  
Ao utilizar o batom enquanto objeto mediador de suas relações, Jussara 
demonstra o desejo de liderar a brincadeira entre o grupo de meninas, 
que antes tinha sido liderado por Sarah.   
Para conseguir se aproximar de um papel de destaque na brincadeira, 
Jussara oferece o batom de Gisele para Karen. Karen pede autorização 
para Sarah. Pareceu que Karen estava sob liderança de Sarah e para não 
perder a amizade ela só poderia passar o batom que estava com Jussara 
mediante tal autorização. 
Diário de campo, 18 de junho de 2017 

 
Após obter a autorização de Sarah, para não perder sua amizade, Karen aceita passar o 

batom. Parece que a autoestima de Sarah promove sua liderança neste episódio. Demonstrou-se 

que Sarah possui uma “liderança naturalizada” por um fenótipo que atende padrões midiáticos e 

                                                           

36
Jussara é uma das meninas que ganhou visibilidade na pesquisa, as considerações sobre ela neste item contam 

inclusive com dados trabalhados no capítulo 4. 
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em muitos casos em artefatos como livros, brinquedos amplamente comercializados. A 

insegurança de Jussara, pode se apresentar, entre outros fatores – como o distanciamento da mãe, 

pela ausência de referenciais que promovam a representatividade de seu fenótipo. A respeito disto, 

Cruz (2015) afirma que 

 

Seria irresponsável e até antiético não considerar as profundas e injustas 
desigualdades sociais que têm repercussões concretas na vida de milhões 
de pessoas. Certamente, o menor acesso à educação, à moradia, ao 
saneamento, aos bens culturais, à saúde e mesmo à vida atinge de maneira 
concreta as pessoas pobres e negras, boa parte delas crianças. Ao mesmo 
tempo, as crianças são influenciadas por todo o glamour que ainda 
predomina na mídia em relação às pessoas brancas, o que inclui a 
definição das suas características físicas como padrão de beleza. 
Certamente estes são alguns dos motivos para o desejo, identificado em 
várias pesquisas, de muitas crianças negras de serem brancas e não se 
mostrarem satisfeitas ou mesmo confortáveis com as suas características 
étnico-raciais, especialmente a cor da pele e o tipo de cabelo. (CRUZ 
2015, p.13) 
 

Torna-se possível apontar que as crianças que se aproximam do fenótipo branco se sentem 

mais confortáveis do que aquelas que não se identificam com ele. O episódio narrado trouxe 

elementos para a construção de hipóteses de que as relações estabelecidas na escola tem um valor 

significativo para Jussara, sobretudo nos grupos de pares de algumas meninas. Nota-se que ela 

cuida de si com o batom e o arquinho. Assim, relacionam-se seus aspectos físicos às suas relações 

sociais, tudo enquanto acontecia a prática do desenho. Naquele momento, ela sentiu-se incluída 

em um grupo de pares.  

Enquanto Gisele e Mariana faziam seus desenhos em seus cadernos sobre 
o final de semana e se importavam menos com a presença do batom, 
Jussara parecia estar atenta ao acesso que o batom lhe daria ao grupo 
em que Sarah demonstrava ser líder.  
(Diário de campo) 
 

 Jussara assim desenvolve o que Borba (2007) aponta ser “um sentimento de 

pertencimento a um grupo – o das crianças – e a um mundo social e cultural por elas agenciado 

nas relações entre si.” 

 



74 

 
Figura 11: O batom de Sarah 

Fonte: Registro de Campo 
 

Em outro nível de análise, Gaudio (2013) no que se refere à construção cultural da beleza 

em sua pesquisa, aponta que se trata de “um processo distante da inclusão, pois a ideia de belo, 

ao ser construída por um grupo, pode acarretar diferenciação e discriminação. Ao elencar um 

modelo de beleza como hegemônico, hierarquizam-se pessoas, grupos, raças e etnias não 

inseridas nesse padrão.” Assim, a busca de Jussara por um papel de destaque no grupo de pares 

por meio da apropriação do batom, demonstra, entre outros aspectos, o desejo que ela sente de 

estar inserida neste grupo. Entre outras possibilidades, considero o apontamento de Gaudio 

(2013):  

[…] reconhecer que também as crianças, quando lidam com os 
constrangimentos impostos e/ou as possibilidades que se abram à 
construção das suas micro-sociedades, elas próprias se posicionam e são 
posicionadas por referência a dimensões estruturais – classe sócia, 
gênero, etnia…- e/ou a dimensões emergentes das suas interações, que 
assim participam na estruturação de si como grupo social de “pares” 
(FERREIRA, 2004 p.58 apud GAUDIO 2013 p.171).  

Tais relações podem indicar efeitos de um comportamento afirmativo de Jussara mediante 

suas percepções acerca das relações étnico-raciais que vive. Torna-se relevante salientar que 

Gisele é um exemplo de menina com fenótipo afrodescendente que demonstra vivenciar bem suas 

experiências étnico-raciais. Desta maneira, as percepções que envolvem algumas atitudes de 
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Jussara no grupo de pares demonstram pistas, mas não definem sua identidade nem tão pouco de 

todo grupo de meninas e meninos com fenótipos semelhantes. 

As relações estabelecidas pelos grupos de meninas, entre outros aspectos, apontam para 

uma reflexão: a influência da mídia nas relações étnico-raciais vividas pelas crianças e suas 

relações de gênero. Trata-se de uma compreensão das culturas infantis e dos múltiplos 

atravessamentos que compõem as identidades das crianças. Não se trata de julgamentos morais 

acerca dos comportamentos das crianças mediante os fenótipos.  

Os episódios em tela, entre outras coisas, acenam para uma demanda de sensibilização 

voltada para a escuta das vozes infantis nas práticas escolares, tendo em conta os múltiplos 

fenômenos que as envolvem. O protagonismo infantil ao evidenciar suas preferências sinalizam 

quais elementos e estratégias podem contribuir para elaboração de propostas voltadas para uma 

educação da beleza, sobretudo em padrões pautados no reconhecimento e valorização das 

diversidades étnico-raciais. 

Cabe ressaltar que, uma vez essas experiências tendo ocorrido no contexto das práticas da 

escola, que muitas vezes homogeneízam ou invisibilizam a infância, podemos dizer que tais 

episódios também deram as crianças concretas muitas vezes subsumidas no papel de aluno 

(CARVALHO 2013).  

 
3.3.2 Literatura infantil e identidade  
 
Um dos aspectos muito valorizado pela escola é o incentivo às práticas de leitura e escrita. 

A literatura infantil está presente no cotidiano das turmas por meio de diferentes abordagens.  Na 

sala de aula, as crianças contam com as narrativas de histórias elaboradas tanto pela professora 

quanto pelos próprios colegas no “Cantinho de Leitura”. As crianças, muitas vezes, acessaram 

este espaço após o tempo do recreio, momento da história é de momento de prazer.  

Com relação a organização dos livros a professora tem o cuidado de trocar os livros 

mensalmente. Na sala da professora Ana Luiza, como o espaço é maior, as crianças podem 

circular um pouco mais e usufruir de interações e trocas. No caso da turma da professora Laura, 

os livros são disponibilizados numa sala ao lado.  
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Figura 12: Cantinho de Leitura – Professora Ana Luiza 

Fonte: Registro de Campo 
 

A imagem abaixo ilustra um dos poucos livros que em uma personagem negra apresenta-

se na capa. Com relação ao acervo das turmas há uma prevalência de livros com personagens 

cujos fenótipos estão ligados às características de pessoas brancas. Algumas crianças 

manipularam o livro destacado, mas apenas um grupo realmente se interessou e um menino, de 

fenótipo pardo o levou, sob incentivo de um colega. 

 
Figura 13: Cantinho de Leitura – Professora Laura 

Fonte: Registro de Campo 
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Figura 14: Narrativa de história por aluna 

Fonte: Registro de Campo 
 

Enquanto realiza a leitura, a menina está mostrando a capa do livro para os colegas, ela 

vira e revira o livro para mostrar as figuras. Amaral (2015) afirma que “a produção literária 

comunica mensagens não apenas por meio do texto escrito, mas também por imagens que 

constroem enredos e cristalizam percepções sobre aquele mundo imaginado (p. 178). ”  

Outro viés desta temática tem sido a preocupação dos movimentos negros no Brasil com a 

literatura infantil. Visto que, por meio da escola e mídia, existe a possibilidade de propagação da 

ideologia de que a raça branca é superior às demais. A presença do negro em livros tem sido 

investigada e promovida por pesquisas recentes no intuito de promover a valorização do ser 

negro. Ramos (2007) afirma que “são livros que buscam romper com a ideia de superioridade de 

uma raça sobre a outra e possibilitar outro olhar sobre o negro (…) (RAMOS 2007, p. 44) ”. 
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Figura 15: Mural do Saci-Pererê 

Fonte: Registro de Campo 
 

O mural do Saci Pererê37 feito pela turma da professora Ana Luiza o risco de  folclorização 

do negro na exploração da temática desta lenda. Contudo, questiona-se o fato de que, por ser um 

menino de fenótipo negro e, um dos poucos referenciais negros na literatura infantil com ampla 

abordagem nas escolas, seria interessante apresentá-lo somente com características ligadas a um 

comportamento recriminado e por traços físicos indesejados? Ou ainda não seria interessante que 

fosse representando da mesma forma por todas as crianças? De acordo com Soares (2013) em um 

contexto com pouca representatividade de personagens negros é significativo pensar na maneira 

como se apresentam personagens de fenótipo desta natureza para as crianças. Isto porque, as 

atividades e espaços escolares interferem na identidade negra, e o olhar lançado sobre o negro e 

sua cultura pode valorizar, ou não, suas identidades. A pesquisadora sugere a literatura lançada 

por Irís Amâncio e Anderson Feliciano, A “verdadeira” história do Saci-Pererê38, pode ser outra 

forma de abordagem.  

 

                                                           

37
No dia da elaboração das atividades do Saci não houve visita ao campo, a análise volta-se para um olhar baseado 

em aproximações com a investigação de Soares (2013).  
38

A história é contada pelo próprio Saci, que faz reflexões como: “As pessoas inventam um monte de coisas com 
meu nome. Ser celebridade cansa... sinceramente, prefiro preservar minha intimidade, mas, como sou uma pessoa 
pública, decidi falar. Vocês precisam saber ‘a minha verdade’...”. 
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Figura 16: Alunos na biblioteca da escola 

Fonte: Registro de Campo 
 

Além das práticas em sala de aula, as crianças possuem um dia específico para o uso da 

Biblioteca com um auxiliar de biblioteca, orientado por profissionais da biblioteca. As crianças 

encontram um acervo previamente escolhido disponibilizado na mesa para que possam escolher. 

É dado um tempo para leitura e algumas crianças recontam os livros que leram para a turma, com 

auxílio da professora. Assim como as demais experiências literárias, notou-se a prevalência de 

personagens com peles com tonalidade clara ou animais e desenhos de figuras não humanas. Ao 

considerarem essa questão Araújo e Silva (2011) consideram que 

 
[…]houve significativa alteração na produção literária infantil brasileira no se 
refere à presença da diversidade étnico-racial, sobretudo em relação a 
personagens negras. Os passos desenvolvidos na pesquisa evidenciaram que, em 
suma, a modificação do artigo 26A da LDB (pela sanção da Lei 10.639/2003, em 
particular para esta pesquisa) exerceu influência nas mudanças ocorridas nos 
últimos anos na produção literária brasileira. No entanto, tal produção ainda 
mantém traços de estereotipia e traz formas de hierarquização entre brancos e 
negros. (...) Já no que se refere aos resultados envolvendo a faixa etária do 
público infantil, foi possível identificar que quanto menor a idade, menos livros 
que apresentam personagens negras (seja em contexto de valorização ou de 
desvalorização) há disponíveis no mercado. Há uma lacuna explícita na 
produção de livros de banho e outros destinados a crianças de até 3 anos. 
(ARAÚJO e SILVA 2011, p. 217) 
 

Neste sentido, a escola, ao apresentar pouca literatura com personagens de fenótipos 

negros, encontra-se em um cenário comum a outras instituições. Porém isto não significa que tal 

situação deva permanecer da mesma forma, uma vez que a representatividade fenotípica 

representa o favorecimento de uma visão significativa sobre a diversidade.  
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Exemplo disto é revelado nas imagens abaixo. A partir de uma contação de história a 

professora sugere que as crianças produzam um desenho no contexto de um projeto:  

 

 
Figura 17: Fragmento do livro “Isto não é brinquedo”, de IIan Brenman 

Fonte: Registro de Campo 
 

 
Figura 18: Desenho da família “Isso não é brinquedo” 

Fonte: Registro de Campo 
 

O contraste entre as duas imagens evidencia ainda que, apesar dos personagens do livro 

apresentassem cor de pele clara, a criança ao relacionar a história com seu contexto familiar, 

escolheu fazê-lo com a tonalidade de pele escura. O que revela a pertinência do debate das 

relações étnico-raciais na Educação Infantil por meio da literatura. 

Ancorada em Gaudio (2013) afirma-se que o espaço da Educação Infantil pode ser 

construído com base no respeito e na valorização das diferenças culturais. Isto demanda ações e 

intervenções pedagógicas que reconheçam e valorizem as diferenças de cor, etnia, classe, gênero 
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e religião a fim que as instituições assegurem os direitos das crianças. Neste sentido Ramos 

(2007) afirma que  

[…] o uso de livros de literatura infantil com protagonistas negros e 
história que mostrem culturas africanas, quando escolhidos com critérios, 
ou seja, de que o negro seja sujeito histórico, não tendo suas imagens 
distorcidas ou estereotipadas, podem contribuir para uma construção de 
uma identidade étnico-racial positiva (RAMOS 2007, p. 107). 

 

Assim como as práticas desenvolvidas na Biblioteca, o projeto de Literatura desenvolvido 

na escola pode assumir grande potencial para o trabalho com educação para as relações étnico-

raciais:  

O projeto “Contando e Encantando” envolve as famílias das crianças e 
parte da seleção de obras literárias para que os responsáveis contem 
para as crianças da turma de sua criança uma obra literária. De acordo 
com as educadoras, este projeto tem sido uma alternativa para aproximar 
família das práticas escolares e as crianças demonstram-se muito 
contentes com a presença de um familiar na escola. Tais práticas, 
acompanhado da narrativa da professora, que envolvem a escolha do 
livro pelos profissionais da instituição acenam para uma possibilidade de 
educação para as relações étnico-raciais.  
(Diário de campo) 

Talvez, esta possibilidade de escolha das narrativas dos pais, das professoras e dos alunos, 

diante da limitação de recursos literários com personagens humanos com fenótipos negros na 

escola – potencializada pela já existente presença de um casal de bonecos de fenótipos negros, 

possa constituir uma possibilidade de construção de momentos de leitura voltados para o 

reconhecimento e a valorização das diferenças.  
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4.CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS E ESTÉTICA NAS INTERAÇÕES EM GRUPO DE 
PARES 

 

Neste capítulo, serão observadas as relações étnico-raciais a partir dos elementos que 

podem contribuir para o entendimento das construções identitárias das crianças envolvidas na 

pesquisa. Para isto, as características físicas, sobretudo dos cabelos e das cores de pele, foram 

consideradas enquanto marcadores identitários presentes nas relações étnico-raciais no Brasil. Os 

dados gerados ao longo da pesquisa demonstraram como esses atributos físicos se apresentam nas 

culturas de pares e como os vestígios de um Brasil colonizado pode atravessar o imaginário social 

reproduzindo, por vezes, desvalorização da estética negra. 

 
4.1 Cabelo, beleza e gênero nas relações étnico-raciais 

 

A questão fenotípica incide sobre a identidade de muitos brasileiros. O cabelo e a cor de 

pele, junto aos traços ligados ou não ao fenótipo negro são fatores que influenciam na construção 

identitária dos sujeitos. Assim como em outras pesquisas apontadas por este trabalho, os dados 

gerados sobre cabelos levaram a uma aproximação maior com o grupo de meninas. As relações 

étnico-raciais incidiam sobre o grupo de pares de forma mais evidente em produções e interações 

mediadas pelo tratamento do cabelo e construção de um conceito de beleza. Como exemplo, 

Gaudio (2013) afirma que “a preocupação com os cabelos durante a presente pesquisa foi 

evidenciada entre as crianças, sobretudo no grupo de meninas. Os tipos de cabelos eram 

diversificados, havendo cabelos crespos, ondulados, lisos, encaracolados, entre outros (GAUDIO 

2013, p. 175)”. 

Por meio de episódios que narram como o cabelo se apresentou nas construções 

identitárias das meninas dos grupos pesquisados, ancorei-me no levantamento de pesquisas, bem 

como em autores que contribuem para a compreensão de fenômenos no campo da infância. No 

primeiro episódio, temos a experiência de Jussara com seu cachecol. Enquanto as crianças 

brincavam sentadas em suas mesinhas com jogos de montar, Jussara parecia se interessar por 

outra coisa. 
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Episódio 3: O cabelo de Jussara  
Local: Sala de aula 

 

Jussara: - Aqui… quando você acabar [de escrever no diário de campo] 
coloca pra mim? [Jussara me pedia para colocar seu cachecol em sua 
trança. Ela queria que eu amarrasse o abjeto em seu cabelo. ] 
Pesquisadora: - Coloco agora! Por que você quer colocar?  
Jussara: - Para ficar bonito… e ficar grande.  
Pesquisadora: - O quê?  
Jussara: - O cabelo.  
Pesquisadora: - Vamos tirar uma foto? 
Jussara: - Vamos!  
(Diário de campo, 29 de junho de 2017) 
 

 
Figura 19: Cabelo bonito e grande  

Fonte: Registro de Campo. 
 

Jussara parecia desinteressada pelos jogos de montar. Ela passou a brincar com seu 

cachecol. Nesse instante, com cuidado, ela tentava amarrar o objeto em seu cabelo. As crianças 

revelavam a competência de perceber situações ao seu entorno e, ainda assim, realizavam suas 

atividades escolares. Ela estava de trancinha e, no alto da cabeça, um elástico prende seu cabelo, 

lugar onde ela tenta fixar o cachecol, mas, como não conseguiu, pediu para pesquisadora. 

Ao colocar o cachecol em Jussara, mesmo sem compreender exatamente a intenção dela, 

disponho-me a entrar no jogo. Questioná-la sobre sua intenção foi a saída encontrada para me 
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certificar de minha hipótese: ela queria um cabelo comprido. O desejo dela era ter um cabelo 

bonito. Para isso, ela precisava ter um cabelo grande. 

O episódio acima descrito pode ser visto como expressão de autocuidado, mas também 

carrega uma dimensão estética revelada em sua brincadeira solitária na mesinha. Seus colegas 

brincavam com joguinho de montar ao lado, porém ela investiu-se de criatividade para elaborar 

algo lançando mão do objeto, o cachecol, e dando a ele uma função ampliada e um sentido 

próprio elaborado por ela.  

Ao contar com minha presença ali e com competência de sujeito adulto capaz de amarrar 

o cachecol no seu cabelo e torná-lo “mais bonito”, Jussara demonstra que compreende diferenças 

geracionais e estéticas. Uma possível interpretação dessa escolha de Jussara pode ser a de que ela 

valoriza o cabelo liso e comprido essa situação aponta para um juízo de valor estético, o qual 

pode ter origem em seu contexto social e a situa como sujeito sócio-histórico em um contexto de 

cultura, que dialoga suas subjetividades e sociabilidades (REDIN, 2010).  

Ao longo da pesquisa, as vivências de Jussara em relação ao seu cabelo revelam uma 

comunicação existente entre suas singularidades e suas percepções acerca do meio social e das 

relações que ela estabelece nele. Um exemplo disso se deu no dia em que Gisele, uma colega da 

turma, levou uma boneca e a emprestou para Jussara. O brinquedo e suas possibilidades de 

construção no brincar revelaram como Jussara e Gisele notavam as diferenças e semelhanças 

estéticas relacionadas ao cabelo, como pode-se perceber no episódio abaixo descrito: 

 
Episódio 4: O cabelinho da boneca 
Local: Merenda e recreio 

Momento antes de sair para a merenda, ainda na sala de aula, Gisele 
emprestou sua boneca para Jussara brincar no recreio. Como as crianças 
não podem levar brinquedos para o refeitório, Jussara deixou a boneca 
na sala e assim que voltou para o gramado (local do recreio – próximo à 
sala de aula) pegou a boneca para brincar. Neste momento, ao notar a 
importância que ela dava ao brinquedo perguntei: 
Pesquisadora: - Ela é sua filha? 
Jussara: - Não!  
Pesquisadora: - Se parece com você?  
Jussara: - Não, porque é filha da Gisele. 
Pesquisadora: - Ah, então se parece com ela?... 
Jussara: - Sim, o cabelinho. 
(Diário de Campo, 30 de junho de 2017) 



85 

 
Figura 20: Jussara segurando boneca e Gisele   

Fonte: Registro de Campo. 
 

O reconhecimento da semelhança existente entre a trancinha do cabelo da boneca e o 

cabelo de Gisele enquanto “mãe do bebê” demonstrou que Jussara sabia que as crianças podem 

herdar características fenotípicas de seus pais. Jussara possui um cabelo parecido com o de Gisele 

e ambas estavam de tranças, assim como a boneca. Em Gaudio (2013) verificamos também a 

recorrência do uso de tranças entre as meninas. De acordo com a pesquisadora, ao citar Gomes 

(2006), “a realização de tranças é uma técnica corporal que acompanha a história do negro desde 

a África, em que o significado de seu uso modifica-se no tempo e no espaço (GAUDIO 2013, 

p.180) ”. 

A partir da análise de Gaudio (2013) torna-se possível verificar que por vezes as tranças 

são utilizadas pelas famílias para desconstruir a ideia de cabelo bagunçado que os cabelos crespos 

possuem. Já outras as utilizam enquanto prática cultural de cuidar do corpo. Nas duas situações 

torna-se necessário considerar que os conflitos existentes sobre a estética ligada ao corpo negro 

apontam para diversas representações ligadas à inferiorização da população e cultura de origem 

africana.  

Ao retomar a experiência de Jussara, temos entrelaçadas experiências de cunho familiar e 

escolar em suas construções. Trata-se de considerar que a partir de suas percepções Jussara, por 

meio do brinquedo e da brincadeira, vem experimentando e elaborando valores e elementos 

estéticos e que, ao brincar, ritualizam a experiência humana (GOUVEA, 2011).  
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E, assim, Jussara apresentou elementos que evidenciam suas experiências estéticas no 

grupo de pares. Sua competência de assimilação das semelhanças fenotípicas aponta que ela está 

atenta aos aspectos físicos das pessoas com quem se relaciona. Nesta direção, Araújo (2015) 

afirma que “as crianças em seus convívios e relações com seus pares e com adultos na sociedade 

vão construindo suas percepções do outro. ” 

As percepções de Jussara também se manifestaram por meio do desenho no momento da 

intervenção. Gobbi (2008) indica que os desenhos, no contexto de pesquisa com crianças, podem 

ser observados como uma estratégia metodológica que auxilia a aproximação do ponto de vista 

das crianças. Assim, por meio de um episódio que narra a elaboração do autorretrato, novos 

dados que colaboram para o entendimento da construção identitária de Jussara foram gerados: 

 

Episódio 4: Autorretrato de Jussara 
Local: Sala de aula, na intervenção 

 
Durante a elaboração do autorretrato, Jussara olhava ao redor. Ela 
prestava atenção ao que todos faziam. Ela pensava bem no que ia 
desenhar. A menina se desenhou ao centro, com as duas irmãs, uma em 
cada lado [Ela vive em um contexto familiar que parece estar em 
mudança, e as irmãs são figuras importantes para ela – informações do 
campo]. Para colorir os rostos das três meninas, escolheu as cores verde, 
laranja e azul.  
Durante a produção, questionei-a se as cores pareciam com as cores 
delas. Ela disse que era “para ficar colorido”.  
Ela volta à mesa e desenha a avó e o tio. Para eles, empregou as cores de 
pele marrom escuro. Nesse momento, questionei-a, então, qual das cores 
escolhidas [verde, laranja, azul e marrom] se parecia mais com a cor dela. 
Timidamente, ela apontou para o marrom. Jussara, que sempre 
conversou tanto comigo, estava tímida. [Os familiares de Jussara são 
negros – arquivos fotográficos de eventos da escola] 
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Figura 21: Autorretrato de Jussara 
Fonte: Registro de Campo. 

 
Para Jussara, a expressão “para ficar colorido”- ao se referir à escolha da cor de pele dela 

e das irmãs, pode ter sido uma estratégia encontrada como “subterfúgio”, algo que tem sido fruto 

de uma construção identitária que vem questionando suas características físicas. Uma menina que 

ao longo da pesquisa demonstrou tantas competências como negociar lideranças, criar estratégias 

de entrada em grupos de pares, negociar empréstimos com Gisele, perceber semelhanças nos 

cabelos, não teria entendido que a proposta do autorretrato era usar na cor de pele os tons de giz 

de cera com gradações de cores presentes nos grupos étnico-raciais brasileiros? Corroboro com a 

investigação de Araújo (2015) que “desde pequenas, portanto, meninos e meninas por diferentes 

canais convivem com o reverenciamento da cor branca com seus atributos como referencial da 

beleza humana e a partir do qual se projeta os cânones da estética humana (p. 250)”. Diante disto, 

uma possível análise é a de que Jussara se viu incomodada em colorir-se de marrom. 

 Será retomada a ênfase dada aos cabelos, estética e gênero deste item. Será apresentado 

agora um episódio em que o cabelo, enquanto marcador estético, atravessou as identidades em 

uma das festas de aniversário que ocorreu na escola.  

Episódio 5: Festa de aniversário da Gisele 
Local: Refeitório 

 
Sueli solta o cabelo. Fico observando ela ajeitar o arquinho e o cabelo de 
outras meninas e o seu. Elas passam batom, Sueli também. Ao perceber o 
investimento delas para ficarem bonitas, provoquei uma conversa: 
Pesquisadora: - Seu cabelo está bonito. Você soltou... 
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Sueli: - É… 
Pesquisadora: - Gostei… 
Sueli: - Minha mãe disse que quando a gente vai numa festa tem que 
soltar o cabelo. 
As meninas estavam se arrumando para a festa, elas desejavam estar 
bonitas para aquele momento diferenciado da rotina escolar. Algumas 
estavam usando roupas que as famílias reservam para episódios fora da 
escola como ir a festas, atividades religiosas ou passeios ao centro da 
cidade.  
(Diário de campo, 22 de junho de 2017) 

 

Figura 22: Meninas na festa de Gisele   
Fonte: Registro de Campo. 

 

A festa de Gisele teve como tema “Frozen” e aconteceu no refeitório da escola. Ela 

utilizava um aplique para obter uma aparência semelhante à da personagem. De acordo com 

Gisele, ela gostaria de ser a Elza, porque ela faz gelo. Porém, a personagem direciona-se para um 

padrão de beleza eurocêntrico comumente encontrado em desenhos infantis. No dia do 

aniversário de Gisele, a menina demonstrou satisfação com sua fantasia de Elza. A trança 

aumentada por meio de um aplique na mesma cor do cabelo de Gisele, certamente, foi um dos 

elementos que promoveram a autoconfiança de Gisele. No momento da elaboração dos 

autorretratos, Gisele demonstrou ser uma menina que auto reconhece seu fenótipo e demonstra se 

relacionar bem com isso.  

A festa trouxe duas informações sobre o marcador “cabelo” no grupo de pares e como ele 

se apresenta nas relações étnico-raciais nas culturas infantis. A primeira é que para as meninas 

afrodescendentes, soltar seus cacheados ou crespos possuiu um significado especial, como 
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participar de festas. A segunda informação é que, novamente, a ideia de ter um cabelo comprido 

agrada as meninas. E, ainda, que este caráter estético está atrelado às personagens infantis com as 

quais se relacionam em seu cotidiano. 

Desta forma, Araújo (2015) sugere que para contrapor uma construção identitária baseada 

em ideais de beleza referenciados na raça branca, seria significativa a “desconstrução de imagens 

negativas sobre o corpo negro, aqui em pauta o cabelo, no sentido de reassumir a negritude pelo 

resgate das técnicas e artes relacionadas às artes corporais (p.251)”.  

 
Figura 23: Brincadeira no dia da festa da Amanda  

Fonte: Registro de Campo. 
 

Um exemplo de atitudes que visam a construção de interações baseadas no respeito à 

diversidade e valorização das diferenças aconteceu no aniversário de Amanda, quando ela estava 

de cabelo solto. A valorização do cabelo crespo ou cacheado promoveu a autoestima de Amanda. 

Ela é uma menina com fenótipo negro e a única criança que a família heteroidentificou, na ficha 

de matrícula, como negra, o que já parece demonstrar uma valorização pelo grupo étnico-racial 

de pertencimento. 

 As colegas de Amanda pegavam em seu cabelo como se quisessem saber a textura. Ela 

sempre vai de rabo de cavalo e uniforme para a escola. Amanda brinca no recreio, na maioria das 

vezes com seu amigo André, mas no dia do seu aniversário brincou com as meninas. Ela foi 

tratada com mais atenção pelo grupo de meninas, que a convidou para brincar. Amanda interagia 

nas brincadeiras e ajeitava seu cabelo.  
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Sobre este trecho, Gaudio (2013) afirma a relevância das práticas educativas ao 

questionarem “verdades universais”. A pesquisadora concorda, inclusive com Gomes (2006) ao 

enfatizar que os espaços escolares podem ser repensados no sentido de reconhecer e valorizar as 

diferenças étnico-raciais em que “[…] o cabelo e a cor da pele podem sair do lugar de 

inferioridade e ocupar o lugar de beleza negra assumindo um sentido político” (2006, p. 216).   

Outro ponto que envolve a questão entre o grupo de meninas e seus cabelos se refere ao 

penteado. Meninas vão à escola frequentemente com cabelos presos, isto se confirma com mais 

frequência em grupos de meninas com cabelos cacheados e crespos.  

 O cuidado estético de Sueli se repete em diferentes momentos do cotidiano escolar.  

No episódio a seguir, era recreio e eu estava sentada na parte em que tem um passeio, 

quando Sueli me questiona o motivo pelo qual eu não vou mais à sala dela39. Notei que ela estava 

de cabelo solto:  

Episódio 6: Piolho 
Local: Gramado 

Pesquisadora: - Hoje você tá de cabelo solto né? 
Sueli: - Minha mãe que fez. 
Pesquisadora: - Como você gosta mais?  
Sueli: - Dos dois.  
Pesquisadora: E se fosse para escolher? .  
Sueli: - Preso senão pego piolho.  
(Diário de campo, 31 de julho de 2017) 
 

Entre as relações de crianças e adultos é comum o discurso de que cabelo preso não pega 

piolho, como apresentado na pesquisa de Cavalleiro (1998)40. A fala de Sueli sinaliza que suas 

relações sociais estão, entre outros aspectos, permeadas pelo cuidado, higiene, mas podem 

também estar desfavorecendo uma construção positiva da estética do cabelo crespo. Este tem sido 

                                                           

39Nesta fase da pesquisa de campo, a ênfase das observações incidia sobre a turma da professora Daniela. 

40Procedimentos semelhantes foram verificados e relatados por Cavalleiro (1998), no entanto, a professora que 
participou da pesquisa em 1998 falou de modo mais explícito com a menina negra: - Você precisa falar para a sua 
mãe prender o seu cabelo. Olha só que coisa armada! Em seguida, segundo a autora, a educadora flexibilizou a fala, 
talvez devido a sua presença, e justificou utilizando para tanto o cuidado com os piolhos. Em outro momento, 
dirigiu-se a outra criança negra e perguntou: - Quem mandou você soltar esse cabelo? Não pode deixar solto desse 
jeito! Por que soltou? Ele é muito grande e muito armado! Precisa ficar preso! Em seguida, energicamente, pegou a 
maria-chiquinha do pulso da menina, prendendo-lhe os cabelos (CAVALLEIRO, 1998). (AMARAL 2015, p.172) 
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um dos motivos que revelam, no cotidiano institucional, diferentes tratamentos de adultos com 

crianças brancas e negras: 

Parece quase uma regra implícita, que permeia diversos espaços de nossa 
sociedade, inclusive e talvez principalmente os educacionais, a de que 
meninas negras não podem ficar com os cabelos longos soltos, e não é 
uma norma a ser seguida por todas as meninas, pois havia várias meninas 
brancas com os cabelos soltos. E assim, a exemplo de Cavalleiro (1998), 
me preocupa o modo como esses procedimentos estão sendo apreendidos 
por crianças brancas e negras, o modo como a desvalorização de um 
componente estético importante para a identidade negra está sendo 
classificado, implicitamente, como ruim. (AMARAL 2015, p. 172-173) 

 

Sueli é uma menina comunicativa e capaz de se relacionar bem com seus colegas, o que 

promove a aproximação dos diferentes grupos de meninas. Contudo, a textura do cabelo para 

Sueli tem sido fruto de descobertas e construção de sua identidade e de outras meninas com quem 

convive. O episódio a seguir: 

Episódio 7: “Nega do cabelo duro” 
Local: Corredor próximo à sala de aula, onde fica o filtro 

   

Sueli: - Gabi, você sabia que a Elenice inventou uma música pra irmã 
dela: ‘Nega do cabelo duro…’.  
Pesquisadora: - Por que você fala assim? 
Elenice: - Porque o cabelo dela é duro e marrom. 
Pesquisadora: - Você acha bonito o cabelo dela?  
Elenice: - Sim!  
Sueli: - Eu não acho!  
(Diário de campo, 03 de agosto de 2017) 
 

Ainda que questionada por meio de uma pergunta sugestionada por um julgamento, Sueli 

se posiciona sem hesitações. O diálogo sugere que existe um critério de beleza acerca do cabelo e, 

para Sueli, não está ligado à negritude. Elenice afirma que o cabelo crespo é bonito, mas ela não 

vivencia diretamente estas questões, pois sua pele é clara e seu cabelo tem raiz lisa e pontas 

onduladas.  

O cabelo de Sueli tem textura cacheada e sua pele marrom claro. Em um momento no 

refeitório da escola, Sueli demonstra seu conhecimento sobre textura capilar. Em outros episódios, 

ela me disse sobre a semelhança de seu cabelo com molas, porque encolhem e esticam e que, 

quando sua mãe faz chapinha, o cabelo vai até a cintura. Este conhecimento, assim como o de 
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Jussara, evidenciam que crianças com fenótipo afrodescente estão atentas aos marcadores das 

diferenças étnico-raciais.  

Da mesma forma como as crianças percebem estas diferenças, pesquisas como a de 

Cavalleiro (1998) e Oliveira (2004) apontam que – ainda que de modo silencioso, algumas 

situações podem demonstrar diferenças no tratamento de professores em relação às crianças 

negras e brancas. Estas pesquisas analisadas sob o olhar de Trinidad (2011) informam que  

 
[…] desde a mais tenra idade, as crianças desenvolvem, em instituições 
pré-escolares, relações pautadas por preconceitos, que são evidenciados 
por meio de brincadeiras e/ou escolhas de amigos. Ademais, essas 
pesquisas evidenciam que, na maior parte das situações, os professores se 
silenciam ao terem conhecimento desses fatos, contribuindo para que 
crianças de pouca idade construam identidades étnico-raciais com base 
em noções de inferioridade/superioridade e ainda que professores, em 
relações estabelecidas com as crianças, tendem a discriminar aquelas 
consideradas negras. (TRINIDAD 2011, p.44) 
 

Trata-se de considerar que, dentro das possibilidades e limites dos contextos e relações 

institucionais, torna-se relevante considerar que as diferenças étnico-raciais permeiam as 

interações infantis e práticas escolares. Tais elementos evidenciam que “ninguém nasce com 

baixa autoestima, ela é aprendida e resulta das relações sociais e históricas” (ROMÃO, 2001 

apud OLIVEIRA, 2016). Uma vez que a trajetória do negro no Brasil conta com fatos que 

revelam a subalternação de um grupo étnico-racial. Aspectos de ordem econômica, cultural e 

religiosa, por exemplo, evidenciam, ao longo do tempo, que ser negro foi entendido como ser 

inferior a ser branco.  

 
4.2 Identificações41 étnico-raciais nos grupos de pares 

 

Este item se divide em dois momentos. Primeiramente, “O caso de Keila” traz episódios 

para reflexões acerca dos processos de identificação étnico-raciais vividos por crianças no 

contexto de suas relações na escola. Os episódios em tela trazem evidências de situações em que 

as diferenças de ordem étnico-raciais estão presentes no grupo de pares. 

                                                           

41
Processos de classificação em que os sujeitos se autoidentificam ou heteroidentificam com uma raça ou grupo 

étnico.  
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Em seguida, uma análise dos episódios com origem no processo de elaboração de 

autorretratos volta-se para a compreensão dos processos de identificação. Trata-se de um olhar 

para processos de autoidentificação em que os desenhos foram gerados a partir de uma 

abordagem de caráter étnico-racial que permitiu a análise de estratégias de crianças para se 

desenharem no contexto de uma prática escolar.  

 

4.2.1 O caso da Keila 
 

Assim como descrito no capítulo três, no episódio “Cantinho de Leitura”, Keila e Antônio 

foram umas das crianças que ganharam visibilidade ao longo da pesquisa. Os comportamentos de 

ambos se destacam no grupo por atitudes que alternam entre o interesse pelas atividades e a 

necessidade de despertar atenção das pessoas, mas também pelas transgressões que tornam o 

cotidiano da sala de aula mais agitado em alguns momentos. Muitas destas transgressões 

culminavam em situações de conflitos com os colegas e, conforme o acordo realizado na turma – 

em casos de conflitos com agressão-, eles ficavam sem alguma atividade, como recreio ou 

parquinho. 

Algumas relações estabelecidas durante o momento da intervenção colocaram em 

evidência fatos que auxiliam compreender eventos ocorridos anteriormente. Para isto, confirmo 

por meio de Rosemberg (2007), que, apesar de a identificação ser dada pelos responsáveis no ato 

da matrícula, e constituir-se uma prática cultural brasileira para preservar as crianças das relações 

étnico-raciais, considera-se que as crianças têm capacidade para expressar opinião e identidade. 

Movimentos favoráveis e contrários às ações afirmativas têm dado visibilidade aos estudos42 

acerca das classificações étnico-raciais ainda que diante de críticas baseadas na dificuldade de 

identificar brancos, negros e indígenas no contexto brasileiro.  

Desta forma, optei por escrever em ordem cronológica os episódios para situar o leitor de 

como as relações étnico-raciais têm influenciado na construção identitária de Keila.  

 
 
 

                                                           

42
Incluem-se os estudos de Pinto (1995), Rosemberg e Piza (1998-1999), Schwartzman (1999) Petruccelli (2000, 

2002) e Osório (2003) entre outros citados por Rosemberg (2007). 
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Episódio 8: “O caso de Keila” 
Locais: Refeitório, pátio e sala de aula  

 
No momento da merenda, sentadas no refeitório, ela pediu para escrever 
no meu caderno de campo. Perto de nós, também estava um grupo de 
crianças da outra turma: Viviane, Sueli, Elenice, Bruno e Paulo. 
Keila segue com seu desenho. Ela desenha uma menina com cabelo 
cacheado comprido e logo informa que sou eu. Hoje, vim de cabelo solto, 
mas na maioria das vezes fui com ele preso em coque. Ela me olhava e, 
pelo que parece, reparava meu cabelo solto. Fico curiosa se ela tem uma 
percepção de si mesma e questiono diretamente: 
 
Pesquisadora: - E o seu cabelo como é? 
Keila: - Curto, mas vai crescer. 
Sueli:  - Tá faltando coisa. [no desenho] 
Pesquisadora: - O quê?  
Sueli: - Olhos, boca.  
Pesquisadora: E a pele?  
Keila: - É branca. 
 
Ela fazia um desenho da pesquisadora. Ela fez um autorretrato, em uma 
atividade na sala de aula, com a cor de sua pele marrom. Minha ‘cor de 
pele’ é próxima à cor dela. Por que ela disse que a cor da minha pele no 
desenho é branca? Meu cabelo, com comprimento maior, me dá uma cor 
diferente da dela, que possui cabelo curto e ainda vai crescer?  
As crianças me observam fotografar. Sueli pede para tirar uma foto 
minha, pois estou bonita de cabelo solto. 
Assim que as crianças terminaram a merenda, formaram-se as filas, as 
professoras chegaram, e caminhamos para o gramado onde acontece, na 
maioria das vezes, o recreio. Algumas crianças pulam corda, outras 
correm, mas eu fixei o olhar em um grupo que desenhava no passeio de 
cimento liso [que rodeia as salas próximas ao gramado] com giz branco 
de quadro. Gisele desenha sua família [pai, mãe e ela] e o cabelo me 
chama atenção, assim como nas produções de Karen e Meire. Os meninos 
desenhavam trilhas que pareciam caminhos. 
Estava na sala e percebi o trânsito das crianças para lá e a professora 
que estava do lado de fora chamando todos para dentro da sala. 
Enquanto isso, Keila desenhava com o giz branco no quadro. Ela 
aproveitou que a professora não tinha entrado. Ela pensava nos desenhos 
que fazia: meninas com cabelo liso longo. Apagava, refazia, pensava, 
apagava… 
(Diário de campo, 1º de agosto de 2017) 
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Figura 24: Meu retrato – por Keila  

Fonte: Registro de Campo 
 

Keila percebe minha construção fenotípica e, depois de desenhar meu cabelo bem 

comprido no caderno, projeta que seu cabelo também crescerá. Ao afirmar que a cor da minha 

pele é branca, levanta-se o questionamento da possibilidade de que ela tenha entendido que seja a 

cor do papel. Entre as diversas possibilidades de interpretação desse episódio, pode ser 

considerado que ela atribuiu a mim a cor branca porque essa era a cor da página do caderno. No 

entanto, no episódio “A Keila é preta”, torna-se possível atribuir à cor branca, que poderia ser 

apenas a cor da página, outro sentido, uma vez que para as crianças, branco e preto naquele 

contexto se referiam a uma categoria racial. Assim, existe a hipótese de que, para Keila, devido 

ao fato de eu ser “uma negra de pele clara”, eu seja branca. 

 
Figura 25: Desenhos das meninas no pátio na hora do recreio 

Fonte: Registro de Campo. 
 

Durante o mesmo recreio as meninas brincam de desenhar no chão, elas desenham 

meninas de cabelos lisos. Keila observa, mas não elabora outro desenho. Outras crianças pedem 

para desenhar no diário, mas digo que preciso continuar meus s. Keila segue para sala quase no 



96 

final do recreio e começa desenhar no quadro. Ela desenha e apaga. Faz desenho de meninas, mas 

os cabelos agora são lisos. 

   
Figura 26: Desenhos de Keila no quadro 

Fonte: Registro de Campo 
 

Esta transição nos cabelos desenhados por Keila revela que ela está atenta aos fenótipos. 

Para ela as diferenças entre as meninas já é algo concreto e ela experimenta por meio do desenho 

suas percepções.  

 

Episódio 9: “A Keila é preta” 
Local: Biblioteca, durante a intervenção 

 
Durante a intervenção, nas diferentes etapas que se deram a proposta, 
Antônio chamou Keila uma vez de “menininha” e outras diversas de 
“preta”. Alan e Guilherme também repetiram o adjetivo “preta”. Em 
alguns momentos da proposta, foi necessário mediar esta situação43, aqui 
se apresenta um destes momentos:  
 
Antônio: A Keila é preta… 
Pesquisadora: E o que é que tem isso? Por que você fala tanto que ela é 
preta? 
Antônio: Então, quando a gente estava lá na sala, ela ‘tava’ falando 
assim que minha mãe é preta. 

                                                           

43
Conforme descrito no capítulo 2, acerca dos desafios do posicionamento da pesquisadora frente ao comportamento 

do grupo ao levantar/gerar uma situação de racismo. 
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Pesquisadora: E o que é que tem sua mãe ser preta? Cada um não é de 
uma cor? 
Antônio: Eu não deixo falar nada da minha mãe, né?!… Ai, depois se fala 
de mim, eu falo deles… 
Pesquisadora: Mas é ruim ser preto, Antônio? 
Antônio [parece que ia acenar a cabeça como se fosse dizer sim]: Não… é 
bom… [disse baixinho] 
Pesquisadora: É diferente… 
Keila: Mas um menino lá da igreja… 
Pesquisadora [volta-se para Keila e a interrompe]: Mas se é bom, por que 
você está ficando brava? 
Keila: Por que ele me chamou de preta. 
Pesquisadora: Mas se chama a mãe dele de preta, pra você não é bom 
por quê?  
Keila silenciou e começou mexer nas unhas. 
Antônio: Ela me chamou um ‘tantão’ de vezes. 
Pesquisadora: Mas é ruim ser preto? 
Antônio [de cabeça baixa parece acenar que sim] continua um colorido 
rabiscado com o giz da cor de pele que ele escolheu. 
Karen: Não. 
Antônio: É. 
Pesquisadora: É diferente, tem gente de muitas cores. 
Keila: Sabe, o menino da igreja, ele brilha.  
(Diário de campo, 16 de novembro de 2017) 
 

Durante a intervenção, Antônio afirmava que “Keila é preta”. Junto com ele, dois outros 

colegas reforçavam a heteroclassificação. De acordo com Rosemberg (2007), este binômio “preto 

e branco” se constituiu ao longo da trajetória sócio-histórica brasileira o que estudiosos chamam 

de “grupos de cor” (GUIMARÃES, 1999, p. 43).Alan e Guilherme,  repetiam a expressão “preta” 

após Antônio. A provocação para eles tinha o intuito de provocar a irritação de Keila. Todavia, 

para Antônio incluía um revide acerca do tratamento da mãe dele por Keila.  

Rosemberg (2007) afirma que a classificação étnico-racial no Brasil está ligada aos 

fenótipos e que o uso de genótipos tornou-se pouco utilizado para determinar a classificação 

racial: “É neste sentido que Oracy Nogueira aponta, entre nós, não a ocorrência ‘preconceito de 

origem’ (raça/ascendência), mas ‘preconceito de marca’ construído com base em marcadores de 

aparência (ROSEMBERG 2007, p. 4)”. 

Trata-se de considerar que as cores que são utilizadas para classificar as raças e etnias 

desde o Brasil Colônia podem operar diferentes sentidos diante dos diferentes contextos. A 
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pesquisadora aponta que não é o fato de ligar-se aos fenótipos 44  ou genótipos 45  que gera 

controvérsia entre os estudiosos, mas como classificar essas cores. 

No caso das crianças, o termo “preta”, de acordo com a justificativa de Antônio, foi 

gerado a partir de um comportamento de Keila. Logo, a insegurança demonstrada por Keila e 

Antônio mediante o primeiro questionamento “É ruim ser preto?”46 - que gerou a repetição da 

pergunta pela pesquisadora enquanto estratégia de confirmação de tal hipótese - indicou que eles 

percebiam que a utilização desta palavra possui uma conotação para além da cor da pele. A 

expressão “menininha” aponta uma possível relação de superioridade em ser menino em relação 

ao fato de ser menina. O que acena para mais um elemento acerca da discussão sobre gênero nas 

relações entre pares. 

Conforme Rosemberg (2007), a classificação pode ser binária ou múltipla47, o que pode 

gerar diferentes significados nos processos de classificação. A autora também indica que 

estudos 48 , voltados para a compreensão de levantamentos censitários, demonstram que as 

autoclassificações apontam prevalência das categorias branca e amarela. Já a cor preta é 

apresentada com relação aos termos pardo e/ou moreno. Os estudos também indicam que os 

contextos de questionamento sobre a cor influenciam nos processos de autoidentificação. 

Sobre isso, Fazzi (2000, p. 2), em sua pesquisa com crianças, afirma que os resultados   

 
[…]revelaram tanto a negatividade associada à categoria preto-negro 
quanto a valorização da categoria morena, mostrando que no discurso 
racial das crianças estas duas categorias são diferenciadas […] 

                                                           

44
 Considera-se por fenótipo características físicas como as apontadas por Rosemberg (2007): cor da pele, traços 

corporais (formato do nariz, lábios, tipo e cor de cabelo), origem regional (apud ROSEMBERG; PIZA, 1998/1999) e 
social, isto é, da “aparência geral, composta pela combinação do estilo de vida (‘o jeito’), como o grau de instrução, a 
renda, o estilo em matéria de moda (cabelos, roupas, carros) e até a simpatia ou antipatia do falante pela pessoa em 
questão” (SANSONE, 2004, p. 74). 
45 Conjunto das informações genéticas de célula, organismo ou indivíduo ou parte específica dessa informação 
genética. (AURÉLIO, 2016). 
46 Reconhece-se aqui a fragilidade metodológica do questionamento. Visto que - no que diz respeito à pesquisa com 
crianças, tal pergunta induz possivelmente à resposta afirmativa pelas mesmas.  
47

 Teles (2003 apud ROSEMBERG 2007, p. 7) afirma que o modo oficial de classificação é o que tem sido utilizado 
pelo IBGE e que adota as cinco categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. O segundo modo (múltiplo) 
seria o popular, que se caracterizaria por uma grande quantidade de termos que descrevem raças e cores. O modo 
binário é o que vem sendo utilizado pelos Movimentos Negros: negro e branco. 
48

 Rosemberg (2007) citou, entre outros, o estudo de PETRUCCELLI, J. L. A Declaração de cor/raça no censo 
2000: um estudo comparativo. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002. (Texto para 
Discussão, 6). 
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Diferentemente de outras interpretações, sugeri que, no mundo infantil, 
ser socialmente definido como moreno representa uma vantagem em 
relação aos que são socialmente definidos como preto-negro […] 
Reconhecer a positividade da categoria morena não significa, no entanto, 
negar a existência ao preconceito racial entre crianças, que se manifesta 
no processo de estigmatização da categoria preto-negro. Ser classificado 
nessa categoria expõe a criança a um ritual de inferiorização, de difícil 
escapatória, com prováveis consequências para seu desenvolvimento 
psíquico, emocional, cognitivo e social.  
 

No episódio “O desenho de Keila”, ela pode ter respondido branco acerca da minha cor de 

pele por diversos motivos: no contexto da relação adulto criança, ela quis demonstrar simpatia 

por mim ao me considerar branca em vez de parda/morena ou preta; em meio aos seus pares, ela 

quis mostrar-se em processo de “embranquecimento” ao dizer que seu cabelo ficará grande como 

o meu; a menina apenas quis ser gentil uma vez que ela poderia considerar que me chamar 

morena, negra, parda fosse algo menos agradável. São diversos questionamentos que surgiram ao 

constatar na intervenção que, para Keila, preto e branco não são apenas cores, mas categorias de 

classificação étnico-raciais.  

Fazzi (2000, p. 4) apresenta diversos marcadores de raça “[…] tais como nega, preta, 

negão, negona, neguinha, negra, branquelo, além de outras categorias de xingamento como 

carvão, preto de carvão, macaco, capeta, tição, burro preto, leite azedo, macarrão sem corante etc. 

[…]”. A pesquisadora atribuiu a eles um caráter depreciativo e promotor de preconceito49 racial 

na infância. Assim como no caso de Keila, a categoria “preta” apresenta-se em sentido pejorativo.   

O episódio “A Keila é preta” ocorreu no primeiro dia da intervenção. No dia seguinte, em 

outro grupo – após fotografias, livros e entrega dos espelhos, as crianças manipulavam os gizes 

cor de pele disponibilizados, Júlio pega um giz marrom escuro e passa sobre o rosto e diz: 

 

 

                                                           

49
Este trabalho corrobora o conceito de preconceito apresentado por Gomes (2005, p. 54), em que “O preconceito é 

um julgamento negativo e prévio dos membros de um grupo racial de pertença, de uma etnia ou de uma religião ou 
de pessoas que ocupam outro papel social significativo. Esse julgamento prévio apresenta como característica 
principal a inflexibilidade, pois tende a ser mantido sem levar em conta os fatos que o contestem. Trata-se do 
conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. O preconceito 
inclui a relação entre pessoas e grupos humanos. Ele inclui a concepção que o indivíduo tem de si mesmo e também 
do outro”. 
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Júlio: - Isso aqui é preto cor de pele. Tem gente que fala… tem gente 
que… [olha para Cristina50]… nossa… [pensa, coloca mão na boca].  
Pesquisadora: - Pode falar, a tia não vai xingar de nada…  
Júlio: - Tem gente que fica chamando a Keila de preta. 
Pesquisadora: - Ah, ta. Por quê? 
Júlio: - Só por causa que ela é marrom. E… [pareceu sentir-se 
desconfortável com o assunto e começou a falar da cor do colega] 
(Diário de campo, 17 de novembro de 2017) 
 

 
Figura 27: Gizes cor de pele 
Fonte: Registrode Campo 

 

Júlio demonstra que esse sentido depreciativo do termo não foi utilizado apenas na 

intervenção. A fala de Júlio aponta para indícios que no grupo de pares esta expressão foi 

utilizada em outros momentos. Embora isto não tenha sido observado em campo é preciso levar 

em conta dois fatores: as crianças reconhecem as relações de poder entre adulto e criança e 

percebem as regras socialmente estabelecidas, tanto que enquanto pesquisadora utilizei 

intencionalmente a palavra tia para deixar evidente que, por mais que eu estivesse desenvolvendo 

um papel próximo ao de professora naquela sala, eu não chamaria a atenção dele. Sendo assim, 

torna-se possível que eles falem que a Keila é preta longe dos adultos, porque consideram isto 

uma transgressão pela qual se tem uma consequência de cunho disciplinar. Outro fator pra ser 

levado em conta é que o grupo desenvolveu a intervenção no segundo dia e as crianças do grupo 

de Keila podem ter contado sobre o que fizeram na biblioteca durante a intervenção para os 

colegas.  

                                                           

50 Pesquisadora negra – colaboradora que filmou as atividades de intervenção.  
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Todavia, o que chama atenção sobre a fala de Júlio é a comunicabilidade do grupo de 

pares. As crianças possuem entre si uma rede de comunicação efetiva e isto interfere diretamente 

em suas relações. Neste caso, a heteroidentificação dada no grupo de pares em si não é o 

problema, porém como os colegas se heteroidentificam tem produzido uma experiência de 

preconceito, especialmente para Keila. Visto que, nessa idade, a presença do outro, entre outros 

aspectos, levanta a necessidade de aprovação e aceitabilidade51 nas relações sociais.  

Essa experiência tem apresentado efeitos na construção identitária de Keila. Isso pode ser 

observado nos s fotográficos do episódio “Desenhos de Keila”, bem como nos s de campo em 

que a aluna desenhou sua família e ela em atividades de sala de aula. A maneira como Keila e 

Antônio tem se relacionado com os demais colegas também podem ser sinalizadas pistas sobre 

esses efeitos. 

 

 
Figura 28: Autorretratos de Keila 

Fonte: Registro de Campo 
 

Karen, que apresenta fenótipo com pele clara, cabelo claro e textura lisa, pouco ondulada 

nas pontas, estava no grupo de Keila, sentada ao lado dela no momento do desenho. Karen 

verificou os gizes cor de pele, utilizou o espelho e logo seguiu em sua elaboração utilizando-se 

inicialmente de lápis preto e borracha como sugerido ao grupo. Ela é a mesma menina que 

respondeu, sem hesitar, que não é ruim ser negra. Entretanto, Keila apresentou dificuldade em 

iniciar a elaboração de seu autorretrato e pediu para Karen fazê-lo. Nesse momento, sugeri que 

ela se olhasse novamente no espelho. Assim como em outras situações, Keila tenta uma saída 

                                                           

51Silvia Helena Cruz (2015), em seu artigo, trata desse assunto a partir de uma perspectiva walloniana. 
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tangencial brincando com o espelho e utilizando-se da expressão que circulava no grupo: 

“Espelho, espelho meu”. Durante a elaboração, Keila utilizou a borracha algumas vezes. Ela 

demonstrava insegurança ao se desenhar. Karen participou e as duas trocaram informações 

durante o desenho. Antônio tentava se esquivar da produção do desenho. Ele chamava Keila de 

preta provocando na menina a vontade de bater nele. Com essa trama, ele ganhava tempo para se 

distanciar da atividade.  

Ao final da intervenção, o questionamento “é ruim ser preto?” foi a estratégia encontrada 

no momento em que se deu o episódio. Deixá-los com essa questão foi a estratégia encontrada, 

uma vez que a intervenção em si não resolveria o problema que vem atravessando a infância 

daquelas e de outras muitas crianças negras e pardas de nosso País: a inferioridade de uma raça 

em relação à outra. 

 

4.2.2. Autorretratos de outras crianças: desenhos e identidades 
 

O desenho está presente nas culturas infantis dentro e fora da escola. Enquanto prática 

escolar, o desenho é utilizado de diferentes maneiras desde sua forma mais livre quanto para 

direcionamento de propostas didáticas. Na pesquisa a proposta de intervenção buscou entrelaçar 

os objetivos de pesquisa com os dados levantados em campo para que, por meio da filmagem, se 

tornasse possível compreender dados gerados em campo como, por exemplo, no caso de Jussara.  

A produção dos autorretratos enquanto recurso presente na prática escolar da instituição 

pesquisada é uma delas. O modo como as crianças elaboram seu próprio desenho se tornou uma 

questão para a pesquisa. Contudo, compreender como esta elaboração se relaciona com a 

construção identitária destes sujeitos, também era um ponto de análise da investigação, Assim, a 

partir de recursos que poderiam provocar reações ligadas ao campo da identidade étnico-racial no 

momento da produção dos autorretratos, tornou-se possível levantar algumas considerações 

acerca destes aspectos. 

Para Gobbi (2008) o “desenho é um suporte de representações sociais que podemos 

conhecer, não as considerando como retratos da realidade e sim, observando-os como 

representações, individuais ou coletivas, da mesma (GOBBI 2008, p. 200)”. Para a autora, isto 

favorece conhecer melhor aquilo que a criança desenhista é, bem como  a própria criança saber 

mais sobre os outros meninos e meninas que com ela se relaciona, de perto e de longe. 
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O foco da produção dos desenhos consistiu em perceber como as crianças elaboram seus 

autorretratos. Por isto, entrevistas foram utilizadas em alguns casos. Para outros, lançou-se mão 

da descrição densa para compreensão do processo filmado. 

No contexto da intervenção, no grupo composto por duas meninas e três meninos: Yan, 

Vagner, Elias, Mariana e Gisele destaco para esta análise Vagner e Yan. Eles interagiram e 

realizaram as atividades conforme se seguiam as etapas. Apesar de ambos apresentarem 

tonalidade de pele similar – marrom médio a escuro, os processos de elaboração destacam-se 

pelos detalhes que indicam a facilidade de Vagner em elaborar seu autorretrato e o desafio que foi 

para Yan fazer seu próprio desenho. 

Episódio 10: “Vagner” 
Local: Biblioteca, durante a intervenção 

Silenciosamente, Vagner observou e participou de toda a intervenção. 
Atento às orientações, o menino cumpriu tudo o que foi pedido de acordo 
com se esperava dele. Ao visualizar o livro Crianças como você, foi capaz 
de identificar uma criança com fenótipo similar ao dele, sobretudo no que 
diz respeito à cor da pele e dos cabelos. Os colegas de seu grupo 
concordaram com a escolha. A primeira coisa que Vagner desenhou ao 
receber a folha foi seu autorretrato. Desenhou após se rever no espelho. 
Escolheu a cor de pele com atenção colocando o giz próximo a seu 
antebraço. Brincou com Mariana de achar a borracha com olhos 
fechados. Depois de colorir seu autorretrato, fez um Sol e uma casa. 
Conforme sugerido, desenhou amigas com quem brinca fora da escola. 
Vagner canta junto aos outros alunos que cantavam do lado de fora da 
biblioteca. 
(Diário de campo, 16 de novembro de 2017) 

 

 
Figura 29: Autorretrato de Vagner 1 

Fonte: Registro de Campo. 



104 

 

 

 
Figura 30: Autorretrato de Vagner 2 

Fonte: Registro de Campo. 
 

Piza e Rosemberg (2014) apontam a variedade de cores que se situam no grupo dos 

pardos. Esta categoria pode transitar entre as categorias brancas e negras o que, segundo as 

autoras, “constitui como o grupo em que a variação do pertencimento parece ser maior e mais 

influenciada pelos significados sociais da cor” (PIZA; ROSEMBERG, 2014, p. 100). Considera-

se para isto que as relações que permeiam a vida das crianças podem influir na forma como elas 

se identificam.  

Vagner e Yan são meninos que podem ser identificados como pardos, tanto por si mesmos 

quanto por outras pessoas. Todavia, durante o processo de elaboração, Vagner demonstrou-se 

seguro e objetivo.  

Episódio 11: “Yan” 
Local: Biblioteca, durante a intervenção 
 

Ao chegar à sala, Yan pega no espelho que estava sobre a mesa. Durante 
a exploração das imagens do livro Crianças como você, ele fala e disputa 
a passagem das páginas com Mariana. 
Vê-se no espelho grande juntos com os outros colegas. Brinca de fazer 
caretas. As crianças são convidadas a tirar fotos no notebook. Yan não se 
interessou. Ele ficou se olhando no espelho, sentado à mesa. Ao receber 
sua folha, Yan faz margem com capricho. Preocupa-se em mostrar para 
Vagner o que fez, talvez para obter aprovação. Pega o lápis e pensa no 
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que fazer. Começa desenhando nuvens, Sol, um balão voando – daqueles 
com cestos e que levam pessoas –, uma casa. Ao ser questionado sobre 
sua cor dele pele, ele escolheu um giz marrom escuro e disse que já ia se 
desenhar. Yan se olha no espelho, coça a testa, observa o colega que 
estava olhando para ele e questiona: ‘O quê?’ Ele presta atenção nos 
desenhos dos colegas, e ainda não se desenhou. Observa seu desenho, 
mostra para os colegas, mas ainda não fez o autorretrato. Fez uma rede 
de pano, uma flor, olhou em volta e finalmente se desenhou. Ele se 
coloriu com giz marrom escuro. 

( Diário de Campo, 16 de novembro de 2017) 
 

 
Figura 31: Autorretrato de Yan 1 

Fonte: Registro de Campo. 
 

De acordo com Silva (2015) a ambiguidade identitária do mestiço brasileiro está ligada ao 

ideário de embranquecimento. Tal processo, em face da ausência de uma educação para as 

relações étnico-raciais, pode adiar a afirmação de uma identidade negra, promovendo a espera da 

possibilidade de, um dia, este mestiço ser branco – entendido como condição social superior a ser 

negro.  
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Figura 32: Autorretrato de Yan 2 

Fonte: Registro de Campo. 
 
 

 
Figura 33: Autorretrato de Yan 3 

Fonte: Registro de Campo. 
 

Silva (2015) apoia-se em Osório para afirmar que os pardos trazem consigo traços típicos 

da população negra. É pela existência destes traços que por vezes os pardos são discriminados. 

Uma vez que 

 

 
[…] onde vige o preconceito racial de marca, a origem não importa, 
apenas quantos traços ou marcas do “fenótipo” do grupo discriminado são 
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portados pela vítima potencial. O preconceito racial de marca não exclui 
completamente, mas desabona suas vítimas. Portar os traços do grupo 
discriminado constitui inferioridade e faz que os sujeitos ao preconceito 
sejam sistematicamente preteridos em relação aos demais. Todavia, a 
posse de outras características positivamente valoradas, como educação, 
poder político, projeção social e riquezas, pode compensar, ao menos 
parcialmente, as marcas (OSÓRIO, 2003, p. 21). 
 

Vagner é um menino com pele marrom, cabelos pretos mas de textura aparentemente lisa. 

Seus olhos são pretos e pequenos, e seu nariz, pequeno e fino. Yan possui traços fenotipicamente 

negroides, cabelos crespos e um de seus dentes da frente está escurecido.  

Nota-se, pelos episódios, que Vagner foi objetivo ao se retratar, ao contrário de Yan que, 

apesar de inicialmente mostrado a cor de pele que utilizaria, deixou sua autorrepresentação por 

último.  

Tais episódios possibilitam analisar que existe uma influência na gradação fenotípica no 

processo de construção identitária das crianças. Sabe-se que o Brasil é uma nação composta por 

diversas marcas de cor e, ao considerarmos as extremidades preto e branco, temos várias 

tonalidades de pele, texturas de cabelo, definições de traços – sobretudo faciais. Nesse sentido, 

esses episódios descritos se aproximam da análise de Trinidad (2011, p. 149, grifos nossos), em 

que 

[…] das crianças que se identificaram como pretas – mas que possuíam 
tez branca e cabelos lisos, somente duas estavam contentes em ser como 
eram. Esse fato levanta a possibilidade de interpretar que os traços 
brancos assegurem maior autoconfiança, que, por sua vez, lhes permite 
se identificarem com um pai – ou uma mãe – de cor preta. Fica claro, 
desse modo, que o desejo de ser diferente (ou de ter algo diferente) 
aumentava à medida que se acentuavam os traços associados ao grupo 
negro e representados, principalmente, pelo cabelo e pela cor da pele.  

 

Em outras palavras, Yan não expressou oralmente a vontade de ser diferente. Porém, sua 

recusa em se auto fotografar em um recurso tecnológico que registraria sua face, oferece pistas 

nessa direção. Além dessa recusa, ele ficou na mesa brincando de se ver com um dos espelhos, e, 

mesmo assim, demorou em se desenhar. Esse comportamento foi desenvolvido em oposição ao 

colega que se viu poucas vezes no espelho e logo se desenhou.  

Tendo em conta a importância do desenho para compreender o mundo vivido, 

imaginado/construído pelas crianças pequenas (GOBBI, 2002, p. 73), observaram-se maior 
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segurança e autoestima em Vagner do que em Yan, ainda que eles tenham utilizado cores de pele 

semelhantes.  

A seguir, serão apresentados dois episódios para uma discussão acerca dos processos de 

autoidentificação de crianças com pele de tonalidade clara. Trata-se de um grupo em que estavam 

duas meninas e três meninos: Júlio, Sara, Geraldo, Jussara e Alexandre. Três crianças têm pele 

clara – em que duas eram loiras e um de cabelos pretos cacheados – e duas possuem pele média, 

sendo uma menina de cabelos cacheados e um menino de cabelos lisos pretos.  

Episódio 12: “Sara” 

Local: Sala de aula, durante a intervenção 

Pesquisadora: - Quem você desenhou?  
Sara: - Eu, meu irmão, os corações e os matinhos.  
Pesquisadora: - E essa cor de pele que você escolheu: na mão é uma cor 
e no rosto outra? Qual que você acha que parece mais, a da mão ou do 
rosto? 
Sara: - Da mão. 
Pesquisadora: - E por que do rosto você escolheu outra cor?  
Sara: Ficou em silêncio. 
Pesquisadora: - Você tinha colocado maquiagem. Você tampou a 
maquiagem? 
Sara: Mas você não tinha falado pra colorir a cara?!… 
( Diário de Campo, 17 de novembro de 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Autorretrato de Sarah 
Fonte: Registro de Campo 

Episódio 13: “Geraldo” 
Local: Sala de aula, durante a intervenção 
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Geraldo é uma criança que fala pouco, contudo está sempre em interação 
com os colegas. Sentou-se na mesinha e realizou as atividades propostas. 
Em seu autorretrato, desenhou-se pequeno no meio da folha. Inicialmente, 
chegou a apagar algumas vezes. Cheguei a pensar que ele estava 
inseguro, mas ao longo de sua elaboração notei que ele é detalhista ao 
desenhar. Escolheu sua cor de pele sem dúvidas. Pareceu-me semelhante 
à cor dele. Coloriu. Seguiu desenhando bichinhos em volta ao seu 
desenho. As crianças observam que ele sempre faz desenhos pequenos na 
escola. Ele escolhe colorir um dos bichinhos de preto e diz ‘zé pretinho’. 
As crianças acham graça e lembraram de um dia que ele ‘fez papel de 
bobo’ na sala. Fez uma casinha, um céu com um pássaro e Sol. Não foi 
possível perceber intenção pejorativa no termo ‘pretinho’. 
( Diário de Campo, 17 de novembro de 2017) 

 

 
Figura 35: Autorretrato de Geraldo 

Fonte: Registro de Campo. 
 

Na elaboração dos autorretratos, percebe-se, nas crianças de pele mais clara, menor 

preocupação com a escolha de uma cor próxima à cor de pele delas mesmas para seus desenhos. 

Conforme Sarah, o momento da escolha pareceu ser uma etapa simples do trabalho. A cor 

escolhida para o seu corpo difere da cor do rosto. Para a cor do corpo, ela escolheu uma cor 

semelhante à da pele dela. Já para a cor do rosto, ela escolheu uma cor mais escura que a cor dela 

apenas para cumprir um pedido da pesquisadora: colorir o rosto com uma cor de pele.  

Geraldo elaborou seu autorretrato com cuidado. Apagou duas vezes, o que despertou em 

mim a sensação de que ele estava inseguro. No entanto, ao longo de sua elaboração, concluí que 

se tratava mais de cuidado em desenhar com capricho do que dúvida sobre o que registrar. Isso se 

confirmou ao decidir com rapidez sobre a utilização de seu giz de cera. Ele se preocupou pouco 
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com as fotografias e reflexos dos espelhos. Fez logo seu autorretrato, coloriu e partiu para o 

desenhou de outras coisas que pareciam lhe interessar mais.  

Assim, a construção identitária das pessoas está entrelaçada com as marcas presentes em 

seus corpos, “uma vez que, no período da escravidão, cabelo e tonalidade da pele definiam as 

relações entre senhores e escravos, pois quanto mais claro o tom de pele e mais lisos os cabelos, 

maior a proximidade da casa-grande […]” (GOMES, 2003, p. 174). Por isso, o processo de 

autoclassificação vai além do sujeito que se classifica. Existe um universo em torno dele e que 

precisa ser pensado. 
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Nesta pesquisa procurei analisar como as interações e produções culturais de crianças de 5 

anos de idade, em turmas de Educação Infantil – tendo em conta as relações étnico-raciais, 

apontam pistas para compreensão de processos de construção identitária.  

Por meio da observação dos intercâmbios das crianças em um contexto institucional, 

procurando levantar dados que informassem sobre a diversidade no cotidiano escolar e de que 

maneira a igualdade e diferença transitam nas relações sociais entre pares, aspectos concernentes 

às relações étnico-raciais foram buscados por meio de um olhar focado na compreensão das 

infâncias e identidades étnico-raciais. 

Primeiramente, me aproximei do campo enquanto pesquisadora, uma vez que também sou 

professora de Educação Infantil. Ao assumir esta postura, procurei estabelecer uma visão voltada 

para a compreensão das relações étnico-raciais na Educação Infantil enquanto fenômeno a ser 

investigado de forma ética. Assim, o exercício diário de distanciamento da professora que sou, 

oportunizou-me uma aproximação dessas crianças e práticas escolares, buscando conhecer os 

sentidos de suas interações do contexto da pesquisa. 

Nesta maneira de observar suas realidades, tornou-se possível perceber um pouco de suas 

relações com o mundo e com os outros, entrelaçando afinidades que indicassem elementos 

constitutivos das relações étnico-raciais. Tendo em conta um repertório cultural infantil e as 

múltiplas maneiras de interpretá-los, a descrição de episódios e situações que descrevem estas 

relações no contexto da referida modalidade educacional, espera-se contribuir para a construção 

de um olhar e de uma escuta sensível às crianças e suas demandas. 

Um dos desafios desta pesquisa foi a identificação de sutilezas que informassem sobre as 

interações e de como as questões identitárias estão presentes tanto nas interações quanto nos 

interstícios das práticas escolares. Isto porque os sujeitos das pesquisas eram as crianças e as 

relações étnico-raciais atravessados por elementos diversos, comuns às crianças, de um modo 

mais geral e, ao mesmo tempo, com especificidades que revelam nas interações e produções 

culturais infantis linguagens de significação do mundo.  

As diferentes maneiras de se relacionar entre pares, percebidas na pesquisa, numa 

dinâmica simultânea de acontecimentos, levaram a um questionamento contínuo da dinâmica de 

campo, para que estratégias de investigação fossem delimitadas durante os dias de observação. 

Assim, tornou-se possível verificar que pesquisar a temática das relações étnico-raciais com 
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crianças requer o distanciamento de determinismos e a aproximação das experiências próprias de 

cada sujeito no contexto em que ele vive.  

Expostas às situações em que as identidades de pessoas afrodescendentes, muitas vezes, 

são vistas como subalternas, “as crianças mostram-se exercendo as capacidades humanas de 

apropriação e transmissão de práticas culturais, construindo sua sociabilidade e se apropriando de 

seus mundos.” (Carvalho, 2007, p. 134).  

Neste sentido, a visão romantizada da infância enquanto período da “inocência”, isento de 

situações de discriminação racial, deve ser desconstruída. O levantamento bibliográfico realizado 

nesta pesquisa serviu de base para as análises de dados, consolidando a ideia de que é 

significativamente necessário discutir as relações étnico-raciais nos contextos educacionais, 

sobretudo na Educação Infantil, para a promoção de uma postura educacional antirracista. 

A Educação Infantil enquanto modalidade de ensino implicada com a construção 

identitária dos sujeitos, encontra-se em um emaranhado de questões de ordem cultural e social 

que envolve o cotidiano das crianças dentro e fora da escola.  

A escola, enquanto unidade institucional, em suas múltiplas funções, desafios e 

atravessamentos de ordem econômica-política-histórica-cultural, daria conta de acolher cada 

criança negra que sofre preconceito? Estaria a escola identificando situações de preconceito? Não 

se trata de um julgamento, mas de um questionamento que visa levantar uma reflexão acerca do 

silêncio em torno da temática. 

Conforme discutido ao longo do trabalho, as características físicas, sobretudo dos cabelos 

e das cores de pele, foram consideradas enquanto marcadores identitários presentes nas relações 

étnico-raciais no Brasil. Enquanto atributos físicos, eles se apresentaram nas culturas de pares 

demonstrando que os comportamentos das crianças, tanto no que diz respeito às transgressões de 

regras, quanto na elaboração de estratégias de entrada e saída de grupos, estão atravessados pela 

maneira como as crianças interpretam o mundo e constituindo suas identidades. 

Entre diversos aspectos, as experiências das crianças estão atravessadas pelas relações 

étnico-raciais e a maneira como elas se percebem nestas relações. Estes processos de construções 

identitárias das crianças, nos universos socioculturais, revelam que elas estão atentas a mensagem 

impressa pela mídia, literatura, indústria e seus efeitos no imaginário social. 
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Contudo, os ideários de um padrão de beleza centrado em fenótipos brancos – sobretudo 

cor de pele e cabelo – diante das ações das crianças são apreendidos, interpretados e reproduzidos 

em suas interações. O que demonstra que mesmo submetidas a uma organização de tempo e 

espaço institucional, direcionado na maioria das vezes por adultos, as crianças conseguem 

construir diferentes formas de produzir cultura. 

A produção de autorretratos evidenciou que as identidades étnico-raciais estão atreladas 

ao contexto em que as crianças se situam, além de demonstrar processo de reflexão das crianças. 

É inadequado afirmar que toda criança negra e parda possui dificuldade em se desenhar. Porém, a 

construção da autoimagem e as experiências que as crianças observam e vivem influenciaram na 

maneira como elas se retrataram. Já as crianças de fenótipos brancos dos grupos pesquisados, 

apresentaram facilidade e objetividade na elaboração dos desenhos, sobretudo na escolha das 

cores de seu giz cor de pele. 

Enfim, o percurso do mestrado me fez entender mais intimamente sobre a relevância de 

uma educação para a beleza, em que a estética ganhe visibilidade nas práticas educativas, ao 

mesmo tempo em que as crianças, em sua potencialidade exerçam – dentro das possibilidades 

institucionais –, o protagonismo infantil, uma vez que elas mesmas são capazes de nos dar pistas 

para a elaboração de estratégias voltadas para a construção de propostas didáticas. Afinal, entre 

batons, cachecol, coroas, espelhos, livros, cabelo, não seria interessante brincar de salão de beleza 

a partir de uma história com personagem de fenótipo negro? 
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APÊNDICE A – TABELA DE NOMES FICTÍCIOS E HETEROIDENTIFICAÇÃO 
SEGUNDO INFORMAÇÕES DADAS PELOS RESPONSÁVEIS NO ITEM COR/RAÇA 
DA FICHA DE MATRÍCULA. OS NOMES SÃO DAS CRIANÇAS CITADAS NOS 
EPISÓDIOS.  

Nome Fictício Heteroidentificação 

1. Amanda Negra 

2. André Parda 

3. Antônio Branca 

4. Bruno Parda 

5. Elenice Amarela 

6. Gilberto Branca  

7. Gisele  Parda 

8. Jussara Parda 

9. Karen Branca 

10. Keila Parda 

11. Mariana  Parda 

12. Paulo Parda 

13. Sarah Branca 

14. Sueli Parda 

15. Vagner  Parda 

16. Valéria Parda 

17. Viviane Branca 

18. Yan  Parda 
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APÊNDICE B – QUADRO DE PESQUISAS DO LEVANTAMENTO:  

AUTOR TÍTULO TIPO ANO INSTITUIÇÃO ORIGEM 

1. ABRAMOWICZ, 
Anete. 
OLIVEIRA, 
Fabiana de.  

Infância, raça 
e paparicação 

Artigo 2010 UFSCar Ed. Rev. Vol. 
26 n. 2 Ago 
2010 

2. AMARAL, 
Arleandra 
Cristina Talin do. 

A infância 
pequena e a 
construção da 
identidade 
étnico-racial 
na Educação 
Infantil 

Trabalho 
completo 

2015 UF do Paraná GT 07 da 37ª 
Reunião 
Anual da 
ANPED 

3. ARAÙJO, 
Marlene de.  

Infância, 
Educação 
Infantil e 
Relações 
Étnico-raciais 

Tese de 
Doutorado 

2015 UFMG CAPES 

4. CONSTANTINO, 
Francisca de 
Lima. 

Comunidades 
de 
aprendizagem: 
contribuições 
da perspectiva 
dialógica para 
a construção 
positiva das 
identidades 
das crianças 
negras da 
escola 

Dissertação 
de 
Mestrado 

2010 UFSCar CAPES 

5. CRUZ, Ana 
Cristina Juvenal. 

Relações 
raciais entre 
crianças na 
cidade de São 
Paulo: As 
pesquisas do 
Projeto 
UNESCO 

Trabalho 
completo 

2015 UFSCar GT 21 da 37ª 
Reunião 
Anual da 
ANPED 

6. CRUZ, Eliana 
Marques Ribeiro. 

Percepções de 
crianças sobre 
currículo e 
relações 
étnico-raciais 
na escola: 

Dissertação 
de 
Mestrado 
em 
Educação, 
UFSCar 

2008 UFSCar CAPES 
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desafios, 
incertezas e 
possibilidades 

7. CRUZ, Silvia 
Helena.  

Considerações 
acerca da 
discriminação 
étnico-racial 
em crianças 
pequenas.  

Trabalho 
completo 

2015 FACED UFC GT 07 da 37ª 
Reunião 
Anual da 
ANPED 

8. DORNELLES, 
Leni Vieira. 
MARQUES, 
Circe Mara 
Marques.  

“Pedagogias 
da 
racialidade: 
modos de se 
constituir 
crianças 

Artigo 2015 UFRGS Propuesta 
Educativa, n 
43, ano 24. 
Junho 2015, 
vol. 1. págs. 
113-122 

9. DUARTE. 
Camila Tanure. 

Relações 
educativas no 
brincar na 
Educação 
Infantil e no 
Ensino 
fundamental: 
construção de 
identidades e 
autonomia em 
crianças 

Dissertação 
de 
Mestrado 

2015 UFSCar CAPES 

10. GAUDIO, 
Eduarda de 
Souza. 

Dimensão 
étnico-racial 
na Educação 
Infantil: um 
olhar sobre a 
perspectiva 
das crianças.  

Trabalho 
completo 

2015 UFSC GT 07 - 
Reunião 
Anual da 
ANPEd 2015 

11. NASCIMENTO, 
Anelise Monteiro 
do. 

O Cotidiano 
da Educação 
Infantil: 
questões de 
identidade 

 Trabalho 
completo 
GT: 
Educação 
de 
Crianças 
de 0 a 6 
anos / n.07.  

2007 UFRRJ Reunião 
anual da 
ANPED, 
2007 



123 

12. OLIVEIRA, 
Alessandra 
Guerra da Silva.  

Educação das 
relações 
étnico-raciais: 
processos 
educativos 
decorrentes do 
brincar na 
Educação 
Infantil 

Dissertação 
de 
Mestrado 

2015 UFSCar CAPES 

13. RAMOS, Angela 
Maria Parreiras.  

Construção da 
identidade 
étnico-racial: 
o papel da 
literatura 
infantil com 
protagonistas 
negros e 
histórias das 
culturas 
africanas 

Dissertação 2007 UFERJ CAPES 

14. ROSEMBERG, 
Fúlvia.  

Educação 
Infantil e 
Relacões 
Raciais: a 
tensão entre 
igualdade e 
diversidade. 

Artigo 2014 UFSCar Cardernos de 
Pesquisa.v.44 
n.153 p. 742-
759 jul/set 
2014 

15. SANTIAGO, 
Flávio. 

 Gritos sem 
palavras: 
resistências 
das crianças 
pequeninas 
negras frente 
ao racismo. 

Artigo 2015  Educação em 
Revista, BH 
v31 n2 p. 
129-153 

16. SILVA, Paulo 
Vinícius Baptista 
da Silva. 
SOUZA, Gizele 
de. 

 Relações 
étnico-raciais 
e práticas 
pedagógicas 
em Educação 
Infantil. 

Artigo 2013 UFPR Educar em 
Revista, 
Curitiba, n. 
47, p. 35-
50.jan/marc 
2013. 
Editora 
UFPR. 
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17. SILVA, Sandra 
Cristina Vanzuita 
da MACHADO, 
Cila Alves dos 
Santos.  

A pesquisa 
sobre as 
práticas de 
Educação 
Infantil: 
investigando 
as micro 
relações 

Trabalho 
completo 

2007 UNIVALI GT 07  
Reunião 
Anual da 
ANPED 
2007 

18. SILVA, Sara 
Moitinho da. 

A criança 
negra no 
cotidiano 
escolar 

Dissertação 
de 
mestrado 
em 
Educação 

2009 PUC/RJ CAPES 

19. Soares, Lucineide 
Nunes. Silva, 
Santuza Amorim 
da.  

Relações 
étnico-raciais 
e educação 
infantil: 
ouvindo 
crianças e 
adultos.  

Trabalho 
completo 

2013 UEMG  GT 07: 
Educação de 
Crianças de 
0 a 6 anos. 
Reunião 
anual da 
ANPED 

20. TRINIDAD, 
Cristina Teodoro 

Identificação 
étnico-racial 
na vos das 
crianças em 
espaços de 
Educação 
Infantil 

Tese de 
Doutorado 
em 
Educação 

2011 PUC-SP CAPES 

21. VANZUITA, 
Simone 

O que 
“dizem” as 
crianças no 
contexto das 
políticas de 
ações 
afirmativas? 

Trabalho 
completo 

2015 UFSC GT: 
Educação de 
Crianças de 
0 a 6 anos / 
n.07. 
Reunião 
anual da 
ANPED 
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APÊNDICE C – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – ESCOLA 

 

 

  
 

UNIVERSIDADE FEDERA DE SÃO JOÃO DEL-REI 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

LINHA DE PESQUISA: DISCURSOS E PRODUÇÃO DE SABERES NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________________,  

Professora regente da Turma de Educação Infantil 2 da Escola Municipal Celso Raimundo da 

Silva, AUTORIZO a mestranda Gabriela Cardoso a realizar seu trabalho de pesquisa em minha 

sala de aula ou outros espaços escolares que minha turma frequentar como quadra, parque, 

gramado, biblioteca e refeitório. Sendo assim, concordo que as imagens feitas, bem como os 

outros dados coletados sejam arquivados e fiquem sob a guarda dos pesquisadores responsáveis e 

serem utilizados por eles para fins de pesquisa científica e divulgação de trabalhos acadêmicos. 

Assim como, os sujeitos envolvidos possam ter plena liberdade de se recusar a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. E, ainda que essa pesquisa possa 

beneficiar a escola pesquisada, assim, como as pessoas envolvidas direta ou indiretamente na sua 

rotina, ou seja, estagiários, professoras, alunos, pais, já que os dados e resultados obtidos serão 

informados e discutidos em momento oportuno. De maneira que os dados e resultados possam 

subsidiar discussões e intervenções, contribuindo desta forma, cada vez mais para a melhoria do 

atendimento prestado por esta escola. A pesquisadora, se compromete a efetuar a devolução dos 

mesmos conforme a necessidade desta instituição.  

São João del-Rei, 02 de junho de 2017. 

_________________________________________ 
Professora 

 
Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74 - Sala 1.55, Bairro Dom Bosco -Cep. 36.301.160 
Telefone: 32 3373-3184 

E-mail: ppedu.ufsj@gmail.com 
São João del-Rei, MG, Brasil 
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APÊNDICE D – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – ALUNOS 

  
 
 
 

  
UNIVERSIDADE FEDERA DE SÃO JOÃO DEL-REI 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

LINHA DE PESQUISA: DISCURSOS E PRODUÇÃO DE SABERES NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS 

Caros pais e responsáveis,  

Eu, Gabriela Cardoso, aluna do programa de pós-graduação em educação da UFSJ, estou 

realizando um trabalho de pesquisa em nível de mestrado com o objetivo de analisar as interações 

e produções culturais de crianças de 5 anos de idade em turmas de Educação Infantil 2 tendo em 

conta as relações étnico-racial na construção de suas identidades.  

Venho solicitar a vossa autorização para a participação de seu filho (a) neste trabalho que será 

realizado através de observação, fotografias, áudio, filmagens e oficinas de arte-educação. 

O material produzido ficará sob minha responsabilidade para fins de pesquisa científica e a 

divulgação de trabalhos acadêmicos. O desenvolvimento deste estudo terá sempre presente 

questões éticas e prática de respeito e atenção integral aos Direitos das Crianças. Muito Obrigada.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ________________________________________________________, AUTORIZO meu 

filho/minha filha __________________________________________ a participar do estudo 

citado (realizado pela mestranda Gabriela Cardoso, aluna do programa de pós-graduação em 

educação da UFSJ), bem como o uso de suas imagens na publicação e apresentações relativas 

a esse trabalho.  

São João del-Rei, 17 de julho de 2017. 

______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74 - Sala 1.55, Bairro Dom Bosco -Cep. 36.301.160 
Telefone: 32 3373-3184 

E-mail: ppedu.ufsj@gmail.com 
São João del-Rei, MG, Brasil 
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