
 
 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

Cristina Teodoro Trinidad 

 

 

 

 

 

Identificação étnico-racial na voz de crianças em 

espaços de educação infantil 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 

2011 



 
 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

Cristina Teodoro Trinidad 

 

 

 

 

Identificação étnico-racial na voz de crianças em 

espaços de educação infantil 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora 

como exigência parcial para obtenção do 

título de Doutor em Educação: Psicologia da 

Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, sob a orientação da 

Professora Dra. Claudia L. Ferreira Davis. 

 

 

SÃO PAULO 

 

2011 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizem-lhe enfim: que o cem não existe. 

 A criança diz: ao contrário, o cem existe. 

 

Malaguzzi 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às crianças.  
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo verificar: 1) se – e como – as crianças em 
idade pré-escolar compreendem a identificação étnico-racial; 2) os critérios que 
empregam para tal; e 3) a forma por meio da qual essa identificação é 
explicitada. A pesquisa foi realizada em uma escola de educação infantil 
situada na zona oeste da cidade de São Paulo (SP-Brasil) e contou com o 
envolvimento de 33 crianças entre quatro e cinco anos de idade. O referencial 
teórico foi constituído com base em três abordagens: 1) as teorias acerca da 
identificação étnico-racial, em especial aquelas que consideram a raça uma 
construção social; a proposta sócio-histórica da Psicologia, com particular 
atenção às categorias “sentido” e “significado”; e 3) a concepção proposta pela 
Sociologia da Infância, segundo a qual a criança é um ator social legítimo e de 
direito, que produz símbolos, representações e crenças que contribuem para 
suas próprias culturas. A revisão da literatura centrou-se, sobretudo, em 
autores norte-americanos, tendo em vista que, no Brasil, poucos são os 
estudos que tratam da identificação étnico-racial de crianças e adolescentes. 
Em termos metodológicos, optou-se pela abordagem etnográfica, e a coleta de 
dados pautou-se pelos seguintes procedimentos: observações participantes, 
conversas informais, contação de histórias pelas crianças e análise 
documental. Os resultados mostraram que crianças de pouca idade conhecem 
e empregam as categorias étnico-raciais; em suas brincadeiras e interações, 
não selecionam seus pares tendo como base a cor da pele; verbalizam, no 
entanto, o desejo de ter características associadas ao grupo de pessoas 
brancas, sendo o cabelo e a tonalidade da pele as mais mencionadas. Tudo 
isso aponta para o fato de que os sentidos e os significados dados a brancos e 
negros já foram apropriados pelas crianças. Em relação aos filhos de 
relacionamentos inter-raciais, notou-se que, quanto mais as crianças 
apresentam traços físicos que se aproximam dos atribuídos às pessoas negras, 
maior é o desejo de serem brancas. Os papéis sociais masculinos e femininos 
também foram devidamente apropriados e reproduzidos no cotidiano infantil, 
apontando ser necessário romper com a tendência de reproduzir e perpetuar a 
discriminação de gênero presente na sociedade. Averiguou-se, também, que a 
instituição de educação infantil e as famílias das crianças não consideram o 
preenchimento do quesito cor/raça (seja no Censo da População ou no Censo 
Escolar) necessário ou relevante, explicitando que desconhecem a importância 
de educar as crianças pequenas para reconhecerem a diversidade étnico-racial 
como algo a ser respeitado e positivamente valorizado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: identificação étnico-racial, educação infantil, crianças 
pré-escolares, Sociologia da Infância.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

This study aimed to determine: a) if - and how - children in preschool 
understand racial- ethnic identification; b) the criteria they employ to do so; and 
c) the means by which this identification is formulated. The research was 
conducted in an elementary school, situated in the west part of the city of São 
Paulo, SP, Brazil, involving 33 children between 4 and 5 years old. The 
theoretical framework includes approaches to the ethnic-racial identification, 
specifically those that consider race as a social construction. Furthermore, 
some categories of the socio-historical theory in Psychology, in particular, the 
appropriation of 'senses and meanings' were employed. Finally, it was adopted 
the notion of child proposed by Sociology of Childhood, which sees children as 
a legitimate social actor, one who produces symbols, representations and 
beliefs that contribute to their own cultures. The literature review was mainly 
from North-America, since in Brazil, there are few studies dealing with ethnic 
and/or racial identification made by children or adolescents. Methodologically, 
an ethnographic approach was employed in this study, using the following 
procedures for data collection: participant observations, informal conversations, 
children’s storytelling and document analysis. The results show that young 
children know and employ racial-ethnic categories while playing or interacting 
with their peers, but do not select their friends based on their skin color. 
Nevertheless, they do verbalize a desire to have characteristics not associated 
with blacks, hair and skin tone being those most frequently mentioned. 
Apparently, all this indicates that meanings socially constructed, for both whites 
and blacks, have been appropriate by those children, being especially difficult to 
handle for those of interracial relationships. In fact, as the similarity to black 
people increases, the desire of being white intensifies. Finally, it is important to 
mention that the male and female roles have also been duly appropriated and 
are reproduced by girls and boy in their everyday life. This situation reveals the 
urgency of breaking the tendency to reproduce and perpetuate gender 
discriminations present in society. Lastly, the e results show that adults working 
at the elementary school as well as the children's own parents do not consider 
that to answer questions regarding color or race can be of any use, 
demonstrating a lack of knowledge about the importance of educating children 
to recognize ethnic and racial diversity as something to be respected and 
positively valued. 
 

KEYWORDS: racial-ethnic identification, children preschool, Sociology of 
Childhood. 
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Introdução 

Decidi iniciar o diálogo com o leitor por meio da apresentação do 

caminho percorrido para encontrar meu objeto de pesquisa. Concluí que 

deveria partir de minha própria história e experiência como uma pessoa que foi, 

ao longo dessa história, se constituindo como negra. Sou a terceira filha de 

uma família de três irmãos, duas filhas e um filho. Quando éramos crianças, 

sempre moramos em bairros periféricos da zona sul de São Paulo, compostos 

por uma população, em sua maioria, negra.  

Somos, meus irmãos e eu, frutos de uma relação inter-racial: meu pai 

era de uma família de pretos e minha mãe, parda, de uma família de brancos 

com negros. Lembro-me de que meus irmãos e eu brincávamos com as cores 

de nossas peles, porque elas iam ficando gradativamente mais claras. Minha 

irmã mais velha tinha uma tez escura, a de meu irmão era um pouco mais clara 

e a minha era ainda mais clara do que a de meu irmão. Então, a brincadeira 

era que nossos pais haviam deixado minha irmã no forno mais que o 

necessário. Depois, eles foram adquirindo experiência, de modo que, quando 

nasci, fiquei menos “queimadinha”.  

Eu e meus irmãos não frequentamos a pré-escola. Com sete anos, fui 

diretamente para a escola primária e acho que, naquele momento, o drama 

racial se iniciou: a cor, “mais escura” ou “mais clara”, deixou de ser uma 

brincadeira que se passava dentro de um espaço protegido e familiar, onde 

praticamente todos eram negros e onde prevalecia a cumplicidade da pobreza 

da periferia da cidade.  

Como ocorre com a maioria das crianças negras, o espaço escolar 

também foi hostil comigo. A minha presença, para os adultos, era quase 

invisível. Entre as crianças, algumas, apesar de serem tão pobres quanto eu, 

tinham a marca da diferença: eram brancas e para elas, certamente, eu não 

era invisível. Os apelidos famosos e os “xingamentos” tornaram-se rotina; a 

brincadeira sobre a cor da pele começou a receber “novos nomes”, como 

“neguinha do cabelo duro”, “neguinha que não toma banho” entre outros. Esse 

foi meu encontro com as diferenças.  
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Não me lembro de ter contado aos meus pais as diversas situações 

difíceis que vivenciava naquele espaço. Não sei dizer o que fiz com as 

emoções naqueles momentos. Penso, com minha visão de adulta, que na 

periferia as diferenças raciais para as crianças têm outro valor, porque há uma 

quantidade grande de pessoas negras e, também, porque são comuns casais 

inter-raciais. Isso, quando se é criança, faz pensar que o mundo era assim 

mesmo e, quando se vai para a escola, quem tem “cabelos cacheados” pode 

chamar o outro de “cabelo duro”.   

Quando me tornei adolescente, comecei a perceber e a vivenciar 

experiências que me permitiram concluir que a relação entre brancos e negros 

não era tão simples e que os casais inter-raciais eram menos numerosos do 

que meu olhar infantil supunha. Os adolescentes brancos nunca optavam por 

namorar minhas amigas ou por me namorar. Então, namorávamos 

adolescentes negros. Nesse momento, comecei a perceber as diferenças 

raciais, e a estratégia encontrada para me proteger foi a formação de “guetos”. 

Os negros andavam com negros; quase todos os meus amigos eram negros; 

frequentávamos lugares de maioria negra; ouvíamos músicas black e 

dançávamos danças de negros. 

Essa mesma estratégia de proteção não funcionou quando fui procurar 

meu primeiro emprego. Na disputa por uma vaga, não era eu a selecionada. 

Comecei, sem saber claramente o porquê daquelas desigualdades, a fazer a 

“negação” da “negação”, ou seja, a dificuldade de não ser aceita não me 

intimidou. Com a ajuda de meu irmão, consegui um trabalho em um escritório 

de uma editora muito especial – a Novos Rumos – de propriedade do Partido 

Comunista Brasileiro. Desnecessário dizer que minha trajetória de vida se 

modificou: esse trabalho, naquele momento, me fez ser diferente. 

 Apesar da compreensão da luta de classes, aquele espaço laboral não 

me ensinou a ter consciência de raça, que somente mais tarde fui adquirir. 

Como bem enfatizou Munanga (1986) ao definir o conceito de negritude, ter 

consciência de raça significa a busca e o encontro do negro com uma 

identidade positiva e essencialmente política. Cross (1991, apud PIZA, 2002) 

define-a como a habilidade de o sujeito (negro), pouco a pouco, tomar 

consciência de sua origem racial e estabelecer formas de internalização de 

uma nova identidade, com viés político. Embora, naquele momento, eu não 
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tivesse essa consciência de forma plena, tinha uma “teimosia nata” e foi com 

ela que adentrei um espaço até então nunca frequentado por nenhum membro 

de minha família – a universidade. Com uma bolsa de estudos restituível, fiz o 

curso de Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). Anos depois, comecei a trabalhar no Instituto Cajamar, ligado ao 

movimento sindical.  

Nesse local, conheci Matilde Ribeiro, a amiga a quem eu devo meu 

primeiro encontro com a consciência de raça, entendida como antes descrita. 

Um dia, em que eu certamente estava pronta e com os ouvidos abertos para 

escutar, ela me disse: “Neguinha: você é uma mulher negra”. “Como assim? Eu 

sei disso”, respondi. Ela disse: “você não nega ser negra, porém, às vezes, 

parece não ter consciência do que isso significa”. Começamos a conversar 

sobre as condições nas quais as mulheres negras viviam, comentando dados 

sobre a população negra no Brasil. Creio que, naquele momento, pela primeira 

vez, tive consciência política de fazer parte de um grupo étnico-racial, com 

características e situações bastante específicas. Concluí que ser negra era, 

também, fazer parte de um grupo muito maior do que minha família e as 

pessoas do bairro periférico onde cresci.  

Nos meses seguintes, com muitas leituras, discussões e participação em 

seminários sobre relações étnico-raciais, tomei consciência plena de minha 

negritude. Desde então, passei a fazer parte do Movimento Social Negro e a 

militar na causa negra, o que faço, com muito orgulho, até os dias atuais. Em 

2003, iniciei meu trabalho em uma organização não governamental negra – o 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert) 1. O que 

era experiência de pele passou a ser objetivo de pesquisa e meta de profissão. 

Meu interesse em desenvolver este projeto vem, portanto, da minha história 

pessoal, da experiência acumulada nos anos de 2004 a 2005 no Ceert e da 

participação – como supervisora pedagógica – no Programa ADI Magistério, 

promovido pela Fundação Vanzolini, no decorrer do ano de 2004.  

No Ceert, as ações desenvolvidas eram, em quase sua totalidade, 

processos formativos sobre relações étnico-raciais direcionados a professores 

e profissionais da área de educação, dentre outros. No ano de 2004, por meio  

                                                 
1  O Ceert, grosso modo, é uma organização não governamental que desenvolve pesquisas e 
processos formativos sobre a temática étnico-racial desde 1990. 
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desse trabalho, tive oportunidade de participar de um processo de formação 

para cerca de 1.600 profissionais da educação, entre eles, coordenadores 

pedagógicos, supervisores, diretores e educadores infantis. A temática das 

relações étnico-raciais foi abordada junto àqueles profissionais de forma 

abrangente, com o objetivo de elaborar um plano de ação para o 

combate/enfrentamento da discriminação étnico-racial no espaço escolar.  

No decorrer desse processo formativo, muitos foram os depoimentos de 

educadores, mais especificamente daqueles de educação infantil, que 

relatavam situações de discriminação e de preconceito existentes entre as 

crianças com as quais trabalhavam. Três desses depoimentos foram muito 

marcantes e contribuíram fortemente para que meu interesse sobre a temática 

das relações étnico-raciais tomasse uma nova direção, encaminhando-se para 

o âmbito da educação infantil. Em um dos depoimentos colhidos nesse espaço 

e junto a crianças muito pequenas, a professora disse o seguinte: 

Havia um grupo de crianças entre três e quatro anos brincando 
no parque. Eu me aproximei para verificar o teor da 
brincadeira. Pergunto: do que vocês estão brincando? Casinha, 
respondem as crianças. Perguntei então: e o que é que o 
“fulaninho” é nessa brincadeira? Ele é o nosso cachorro, 
responderam as crianças. E por que ele é o cachorro? 
perguntei. Porque ele é preto, responderam as crianças. 
 

O segundo relato, não menos chocante, veio de uma diretora de um 

centro de educação infantil: 

No ano passado, chegou uma estudante de Pedagogia para 
realizar estágio no CEI. Era uma menina negra. Expliquei o 
funcionamento do espaço e fui apresentá-la para a professora 
com a qual ela ficaria durante o tempo em que permanecesse 
na escola. Era uma sala com crianças de quatro e cinco anos. 
Bati e abri a porta, apresentei a estudante para a professora e 
para as crianças. De repente, um menino, branco, de quatro 
anos, disse: Ela pode se sentar naquela mesa... porque é 
naquela mesa que os negros podem sentar. Nem eu [a 
diretora] nem a professora tínhamos percebido que todas as 
crianças negras se sentavam juntas, em uma mesa... em um 
canto da sala. 
 

O terceiro depoimento distingue-se dos anteriores e foi registrado no 

intervalo de um processo formativo, quando uma mulher pediu para conversar 

comigo e relatou: 

Eu tenho um filho de quatro anos e ele tem um amiguinho, na 
escolinha, que é negro. Os dois estão sempre juntos, fazem 
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tudo junto e eu estou preocupada: não sei o que fazer quando 
meu filho descobrir que seu amiguinho é preto!. 
 

A vivência de tais situações fez-me refletir, fundamentalmente, sobre 

dois aspectos. O primeiro diz respeito ao fato de que, nos três relatos, as 

crianças explicitam concepções sobre o pertencimento étnico-racial e, 

especificamente no terceiro caso, diferentemente dos demais, essa concepção 

mostra-se uma preocupação para a mãe. Assim, comecei a questionar, como 

proposta de pesquisa, quais eram os elementos e os fatores que faziam com 

que os sujeitos, nesses casos as crianças, estabelecessem valores e princípios 

diferenciados para suas relações étnico-raciais.  

 

A segunda questão incidia sobre as dificuldades de trabalhar a temática 

das diferenças étnico-raciais com crianças pequenas, uma vez que existe a 

necessidade de adequar a linguagem e buscar métodos apropriados para a 

coleta de dados junto a essa faixa etária. Nesse sentido, fui amplamente 

desafiada a estudar a possibilidade de entrar em contato e, quiçá, até mesmo 

desenvolver metodologias capazes de trabalhar a temática étnico-racial com 

crianças pequenas pré-escolares. 

 

Foi com esse intuito que elaborei e apresentei um projeto, com o qual fui 

selecionada para o Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da 

Fundação Ford e, posteriormente, para o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Educação da PUC-SP. Em um primeiro momento, a proposta 

buscava verificar em que medida os educadores infantis implementavam, 

conforme mencionado anteriormente, os planos de ação elaborados em 

processos formativos relacionados à temática étnico-racial. Adicionalmente, 

pretendia, também, verificar de que forma as coordenadoras pedagógicas – 

que eram as responsáveis pela formação e supervisão da prática pedagógica 

das educadoras – davam seguimento a tais planos.  

 

Entretanto, a frequência às disciplinas durante o primeiro semestre do 

doutorado em 2007, bem como o aprimoramento do projeto de pesquisa e a 

assistência a espaços de discussões acadêmicas, me levaram a questionar a 

viabilidade de desenvolver processos formativos e metodologias para trabalhar 
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as diferenças étnico-raciais junto a crianças pequenas, uma vez que ainda não 

havia pesquisas que demonstrassem se e como elas se percebem 

pertencentes a diferentes grupos.  

 

Com vistas a compreender e a responder essa questão, iniciei um 

levantamento bibliográfico sobre relações étnico-raciais e educação infantil. As 

poucas pesquisas nessa temática, quando conduzidas em espaços de 

educação infantil, demonstravam que, até o momento, haviam sido 

promovidas, no ambiente escolar, práticas raciais discriminatórias, 

principalmente por intermédio das relações estabelecidas entre 

professores/crianças e crianças/crianças.  

 

A título de exemplo, Oliveira (1994), em pesquisa realizada com 

profissionais de creches e pré-escolas, concluiu que as educadoras 

entrevistadas no decorrer do estudo apresentavam dificuldade de perceber a 

existência de preconceito e discriminação nesses espaços. Entre as 

funcionárias brancas que se ocupavam das crianças, havia uma tendência de 

“branquear” as crianças na identificação de fotos e, entre as atendentes 

negras, de “enegrecer” os alunos. Ao pesquisar como se processam a 

discriminação racial e a socialização de crianças pequenas, Cavalleiro conclui 

que: 

de modo silencioso, ocorrem situações no espaço escolar que 
podem influenciar a socialização de crianças, mostrando-lhes, 
infelizmente, diferentes lugares para pessoas brancas e 
negras. A escola oferece aos alunos, brancos e negros, 
oportunidades diferentes para se sentirem aceitos, respeitados 
e positivamente participantes da sociedade brasileira 
(CAVALLEIRO, 1998, p. 99). 
 

Ao estudar como se estabelecem as relações étnico-raciais com 

crianças de zero a três anos em uma creche pública em São Carlos-SP –  uma 

seara ainda inexplorada no Brasil – Fabiana Oliveira (2005) constatou a 

existência de atitudes discriminatórias por parte das pajens em diferentes 

situações envolvendo as crianças negras, especificamente aquelas que 

requeriam toque físico e demonstrações de afeto. Da mesma forma, 
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pesquisadores como Dias (1997, 2008) e Godoy (1996) chegaram a resultados 

bastante semelhantes em pesquisas realizadas no espaço escolar infantil.  

No entanto, a identificação étnico-racial na infância não tem sido o foco 

de estudos no Brasil. São poucas as pesquisas que privilegiam as crianças 

como atores sociais em condições de explicitar sua compreensão sobre seu 

pertencimento étnico-racial. Esse distanciamento parece estar relacionado a 

dois fatores: a complexidade de se discutir cor e a raça no Brasil e ao fato de 

não se considerar a criança pequena como um sujeito de pesquisa válido. As 

leituras de estudos realizados a respeito do assunto indicaram que, até o 

momento e em sua maioria, eles foram desenvolvidos com crianças e 

adolescentes entre sete e dezoito anos. Os resultados encontrados são 

bastante distintos, talvez em função da metodologia, da região em que foram 

realizados, dos sujeitos pesquisados e, evidentemente, do perfil e da visão do 

pesquisador sobre a temática.  

 

Pesquisando alunos matriculados na quarta e na oitava séries do ensino 

fundamental e também no ensino médio de escolas públicas da região norte da 

cidade de São Paulo, Rocha e Rosemberg (2007) verificaram, por exemplo, 

que, ao serem inquiridos sobre o conhecimento em relação a sua cor e a sua 

raça, os alunos tendiam a evocar, com certa frequência e sem fortes 

questionamentos, o termo “negro”, recorrendo menos à palavra “moreno”. Esse 

resultado é muito diferente do encontrado por Fazzi (2006) em pesquisa 

realizada com alunos de sete a catorze anos em duas escolas de Belo 

Horizonte, nas quais os estudantes usavam, corriqueiramente, o termo 

“moreno” para se autoidentificar e atribuíam um sentido negativo ao termo 

“negro”, que era assim – e de acordo com algumas falas – ora desqualificado, 

ora visto como inexistente. 

 

Distintamente do que ocorre no Brasil, Jones (1973) e Fazzi (2006) 

apontam que, desde a década de 1940, pesquisas norte-americanas têm 

procurado compreender como as crianças pequenas percebem sua 

identificação étnico-racial. Os autores mencionam a investigação mais clássica, 

desenvolvida por Clark & Clark em 1947, em que foram utilizadas bonecas 

brancas e negras como recurso para a autoidentificação. As conclusões 
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alcançadas indicaram que crianças pequenas tinham dificuldade de aceitar sua 

negritude e sérios problemas de identidade social. Ao pesquisar crianças pré-

escolares de cinco anos, Holmes (1995) verificou que elas já utilizavam o 

critério da cor para identificar pessoas e estabelecer comparações sociais. 

Dessa forma, as seguintes questões passaram a despertar progressivamente 

meu interesse: como crianças em idade pré-escolar compreendem a 

identificação étnico-racial e quais são os critérios por elas utilizados? Como 

explicitam sua identificação étnico-racial no espaço de educação infantil, 

considerando que esse espaço é, na maior parte das vezes, sua primeira 

inserção em recintos institucionalizados?  

As hipóteses formuladas encaminharam-se nas seguintes direções: 

• As crianças têm plenas condições de responder ao censo escolar, dado 

que elas conhecem com propriedade as categorias étnico-raciais utilizadas 

pela maioria da população brasileira. 

• Em seu cotidiano, as crianças atribuem valores sociais às categorias 

étnico-raciais e estabelecem suas relações pautadas pelo preconceito e 

pela discriminação, confirmando estudos sobre relações étnico-raciais 

desenvolvidos em espaços infantis prioritariamente a partir da década de 

1980. 

• A educação infantil é um espaço privilegiado para se conhecer e se 

compreender a forma como as crianças pré-escolares se apropriam de 

suas identificações étnico-raciais. 

 

Para responder às perguntas formuladas e verificar as hipóteses 

levantadas, este trabalho fundamentou-se na teoria sobre a identificação 

étnico-racial, que se vincula àquelas que consideram a raça uma construção 

social. Essa abordagem tem sido desenvolvida, no Brasil, por vários 

pesquisadores da área da Sociologia, dentre eles, Guimarães, que 

compreende raça como: 

Um conceito que não corresponde a nenhuma realidade 
natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão 
somente uma forma de classificação social, baseada numa 
atitude negativa [racismo] frente a certos grupos sociais, e 
informada por uma noção específica de natureza [racialismo] 
como algo endodeterminado. A realidade das raças limita-se, 
portanto, ao mundo social (GUIMARÃES, 1999, p. 9). 
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[...] se as raças não existem num sentido restrito e realista de 
ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, elas 
existem, contudo, de modo pleno, no mundo social, produtos 
de modos de classificar e identificar que orientam as ações 
tomadas (GUIMARÃES, 1999, p. 64). 
 

Adotando a visão de Cashmore, este estudo pretendeu desenvolver 

também uma investigação inserida no campo das relações étnico-raciais, que 

possa contribuir para: 

(1) descobrir as razões que levam as pessoas a acreditar que 
os outros são tão diferentes, cultural e biologicamente; (2) 
descobrir como essa crença afeta as ações em relação aos 
outros – o que costuma assumir a forma de manutenção social 
[e, frequentemente, geográfica] de uma distância, na tentativa 
de manter as relações desiguais; e (3) analisar o modo como 
essas crenças e a terminologia que as complementa são 
usadas de modo a perpetuar um contexto no qual o conceito 
“raça” continua a ter importância – um discurso racializado 
(CASHMORE, 1996, p. 487). 
 

Como o intuito do estudo era verificar como crianças pequenas 

percebem suas identificações étnico-raciais e, ainda, compreender como elas, 

no espaço da educação infantil, significam e atribuem sentidos a essa 

identificação, foi necessário utilizar algumas categorias propostas pela 

Psicologia Sócio-Histórica, tais como a “apropriação de sentidos e 

significados”, uma vez que ambos formam, em conjunto e em articulação, o 

que se convenciona denominar de plano psicológico. Vale esclarecer, desde já, 

que a categoria sentido – diferentemente do significado, cujos conteúdos são 

mais estáveis – é configurada com base na subjetividade de cada pessoa. 

Como afirma Aguiar (2006, p. 227), “o sentido deve ser entendido, pois, como o 

ato do homem mediado socialmente”, dado que:  

A subjetividade é constituída através das mediações sociais, 
dentre as quais a linguagem é a que melhor representa a 
síntese entre objetividade e subjetividade, já que o signo é ao 
mesmo tempo produto social que designa a realidade objetiva, 
construção subjetiva compartilhada por diferentes indivíduos e 
construção individual que se dá através do processo de 
apropriação do significado social e atribuição de sentidos 
pessoais (AGUIAR, 2006, p. 27).  
 

Os aspectos arrolados atribuem a esta pesquisa uma relevância tanto do 

ponto de vista teórico como do ponto de vista social. Muito embora estudos 

desenvolvidos principalmente a partir da década de 1980 tenham utilizado a 



 

 

24 

 

educação como palco de diagnósticos e denúncias sobre as desigualdades 

existentes entre negros e brancos, três fatores – todos eles centrais para 

avançar nas questões relativas à identificação étnico-racial por parte de 

crianças pequenas – não têm sido devidamente considerados: 1) o papel do 

espaço da educação infantil nos processos de socialização e constituição de 

sentidos e significados étnico-raciais; 2) a compreensão acerca de como 

crianças pequenas elaboram e explicitam sua identificação étnico-racial; 3) a 

formulação de estratégias metodológicas que considerem, de maneira 

adequada, as especificidades dessa faixa etária. 

 

Se do ponto de vista teórico esses são grandes desafios, do ponto de 

vista social, enfrentá-los com o intuito de encontrar respostas é de fundamental 

importância para a superação do racismo e da discriminação presentes no 

cotidiano escolar. Por fim, neste estudo, a criança é considerada um ator social 

de pleno direito e tem reconhecida sua capacidade de produzir símbolos, 

representações e crenças em sistemas culturalmente organizados, uma vez 

que “as crianças nascem em universos simbólicos e apropriam-se da realidade 

social em que estão inseridas; neste aspecto, atribuem sentidos à mesma” 

(PINTO, 1997, p. 65). 

 

Este trabalho é composto por cinco capítulos, além dos anexos. O 

primeiro capítulo apresenta os conceitos básicos e necessários quando se tem 

a pretensão de desenvolver pesquisas na área das relações étnico-raciais, 

indicando, ainda, como se processa a discussão sobre a temática étnico-racial 

no Brasil. O segundo apresenta alguns apontamentos de pesquisas qualitativas 

e quantitativas desenvolvidas a partir da década de 1980 em espaços de 

educação infantil, tendo como foco a temática das relações étnico-raciais. O 

terceiro expõe o referencial teórico que trata de temas como identificação, 

operacionalização e vocábulo étnico-racial e aborda a temática relativa 

especificamente à identificação étnico-racial em crianças. O quarto sintetiza os 

aportes da Sociologia da Infância e da Psicologia Sócio-Histórica. O quinto 

discorre sobre o método adotado para responder à questão da pesquisa. O 

penúltimo traz a análise e a interpretação dos dados coletados, à luz do 

referencial teórico adotado e do contexto físico e social dos sujeitos 
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participantes da investigação. O último arrola as principais conclusões obtidas 

e apresenta algumas recomendações para futuras investigações, com base 

nos resultados encontrados.  

 

Capítulo 1. Conceitos básicos na área das relações étnico-  

raciais 

Este capítulo objetiva compreender os principais conceitos utilizados 

quando se pretende discutir relações étnico-raciais, bem como apresentar a 

forma como a questão racial tem sido tratada no Brasil. Dentre os conceitos 

imprescindíveis para acompanhar a discussão, é preciso ressaltar pelo menos 

três: raça, racismo e cor. Cada um deles será discutido a seguir, procedendo-

se, então, a uma tentativa de operacionalizar o conceito de raça em nosso 

país. 

 

1.1. Principais conceitos 

1.1.1. Raça 

A discussão do conceito de “raça” sempre acentua a complexidade do 

objeto de estudo em questão. Vários estudiosos têm se dedicado a esse tema 

e ao processo de sua construção ao longo da história. No entanto, como afirma 

Munanga (2003, p. 22), são vários os fatores que intervêm em sua definição: 

Como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu tempo 
semântico e uma dimensão temporal e espacial. [...] O campo 
semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura 
global da sociedade e pelas relações de poder que a 
governam. Os conceitos de negro, branco, mestiço não 
significam a mesma coisa nos Estados Unidos, Brasil, África do 
Sul, Inglaterra etc. Por isso, o conteúdo dessas palavras é 
etnossemântico, político-ideológico e não biológico.  

Etimologicamente, como aponta Rocha (2005), alguns pesquisadores 

consideram que o conceito de raça provém do italiano razza e surgiu por volta 

do século XV, tendo como significado um conjunto de indivíduos de uma 

espécie animal ou vegetal, com características permanentes e transmitidas aos 
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descendentes. A palavra italiana razza, por sua vez, tem sua origem no latim, 

procedendo talvez de generatio onis, “geração”, ou de ratio onis, “natureza”, 

motivo, causa, categoria, espécie, sorte (ROCHA, 2005, p. 29). Anteriormente 

ao século XVI, o termo raça, segundo alguns estudiosos, era utilizado 

prioritariamente em Botânica, para efeitos de classificação. Para Munanga 

(2003), foi a partir do século XV que a discussão sobre raça teve início. O 

questionamento do conceito de humanidade conhecido até então, em razão 

das navegações europeias e das descobertas de novos povos, fez que os 

europeus se perguntassem acerca dos “outros”, recém-descobertos, indagando 

se os povos nativos dos territórios explorados eram tão humanos quanto os do 

Velho Mundo. Assim, a discussão e a comparação entre “nós” e “outros” vieram 

à baila.  

Os filósofos, por sua vez, tentaram recolocar a questão para saber quem 

eram os “novos” povos recém-descobertos (africanos, ameríndios, malásios 

etc.) e, com isso, abandonaram a explicação elaborada pela Igreja, de acordo 

com a qual o conceito de raça era justificado pela descendência de Adão. 

Dessa forma, esse conceito, utilizado até então pelas Ciências Naturais, 

tornou-se inoperante. Segundo Pinto (1995), na Europa do século XV, todos 

aqueles que não eram brancos eram considerados pessoas cujo sangue era 

infectado e, portanto, infiéis. Para distinguir os cristãos brancos (adeptos do 

cristianismo) dos novos cristãos (negros, mestiços e indígenas convertidos ao 

cristianismo), empregou-se o Estatuto Puritate Sanguinis, ou seja: 

Uma sucessão de normas jurídicas, reais e eclesiásticas, 
instituídas na Espanha no século XV e, posteriormente, em 
Portugal, onde vigoraram do século XVI ao século XVIII. No 
contexto do Estatuto, negros e mulatos [judeus, mouros], entre 
outros, são considerados como portadores de “sangue infecto”, 
o que lhes vedava o acesso à nobreza, aos cargos públicos e a 
outros privilégios (PINTO, 1995, p. 14, apud ROCHA, 2005, p. 
30). 

Somente em 1684, o termo raça adquiriu o sentido atual e começou a 

ser utilizado para classificar a diversidade humana, separando os grupos 

fisicamente distintos em “raças”. Entre os séculos XVI e XVII, esse conceito 

passou efetivamente a ser citado para tratar das relações entre classes sociais, 

sendo empregado pela nobreza francesa da época para identificar os francos 
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em oposição aos gauleses (MUNANGA, 2003, p. 17). Dentre as propostas para 

classificação de diferentes grupos, o enfoque de Johan Friedrich Blumenbach 

(1752-1840), elaborado em 1795, foi acolhido e passou a ser utilizado em 

diferentes sociedades.  

Blumenbach descreveu cinco principais raças: caucasoide, mongoloide, 

etiópica, americana e malaia. A raça que incluía os nativos da Europa, do 

Oriente Médio, do Norte da África e da Índia foi chamada de caucasoide 

porque, na opinião do pesquisador, o “tipo” humano perfeito era representado 

pelos habitantes da Geórgia, nas montanhas do Cáucaso, região que, segundo 

ele, era o berço do homem (PENA, 2005, p. 325). A classificação das raças 

feita por Blumenbach fundamentou-se, principalmente, na origem geográfica, 

por isso as características morfológicas tiveram forte influência. No século XIX, 

o termo “raça” baseava-se quase que exclusivamente em tais características, 

como a pigmentação da pele, o tipo facial, o perfil do crânio, a quantidade, a 

textura e a cor do cabelo. Como destaca Pena (2005, p. 325): 

Essas características superficiais possuem força persuasiva 
porque é relativamente fácil distinguir pessoas com base na 
aparência física. Com a crescente ênfase na morfologia, as 
raças classificadas por Blumenbach passaram a ser 
identificadas com referência às cores da pele: caucasoide 
tornou sinônimo de “branco”, e africano (etiópico) tornou-se 
sinônimo de “negro”.  

De acordo com vários estudiosos, (Munanga, 2003, Guimarães, 1995) o 

século XIX foi o divisor de águas no que se refere aos sentidos atribuídos ao 

conceito raça, que mantinham, em comum, a inferiorização daqueles 

considerados diferentes. Para Banton (apud GUIMARÃES, 1995, p. 47), nas 

teorias poligenistas desse século, “a palavra raça passou a ser designada 

como espécies de seres humanos distintos em termos físicos e em termos de 

capacidade mental”. No seio dessa doutrina, outra, de maior destaque, foi 

cunhada por Charles Darwin, em 1859, intitulada A origem das espécies. Seu 

grande feito foi, segundo Schwarcz (2000, p.34), “atribuir ao conceito de raça 

uma conotação bastante original, que escapa da biologia para adentrar-se em 

questões de cunho político e cultural”. Com base nessa teoria – que defendia a 

seleção natural das espécies – cientistas passaram a justificar a diversidade 

humana. Munanga (2004, p. 21) explica que: 
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Os indivíduos de “raça branca” foram decretados coletivamente 
como superiores aos da “raça negra” e “amarela”, em função 
de suas características físicas hereditárias, tais como a cor da 
pele, o formato do crânio, a forma dos lábios, do nariz, do 
queixo etc. Tais características, segundo os cientistas, 
tornavam os brancos mais bonitos, mais inteligentes, mais 
honestos, mais inventivos e, consequentemente, mais aptos 
para dominar e dirigir outras “raças”, principalmente, a negra – 
a mais escura de todas – considerada, por isso, a mais 
estúpida, a mais emocional, a menos honesta, a menos 
inteligente e, portanto, a mais sujeita à escravidão e a todas as 
formas de dominação. 

A Ciência Natural, fundamentada nessa teoria, alcançou o século XX. 

Centenas de pesquisas foram realizadas com o objetivo de encontrar e 

estabelecer diferenças raciais. Os cruzamentos de diversos critérios (como 

sangue, cor de pele, critérios morfológicos e químicos) resultaram em dezenas 

de diferentes raças e sub-raças. No entanto, dados os estudos críticos atuais, 

pode-se concluir que:  

A raça não é uma realidade biológica, mas, sim, apenas um 
conceito que, aliás, é cientificamente inoperante para explicar a 
diversidade humana e para dividi-la em raças estanques, ou 
seja, biológica e cientificamente, as raças não existem; os 
patrimônios genéticos são diferentes, entretanto, essas 
diferenças não são suficientes para classificá-los em raças 
(MUNANGA, 2004, p. 21).  

A evidência de que a palavra raça, como um conceito biológico, era 

inoperante não significou, porém, que, no imaginário coletivo, a classificação 

dos grupos deixasse de manter a relação entre os traços morfológicos e as 

qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais. Como bem explica 

Munanga (2003, p. 21): 

Se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um 
biólogo molecular a raça não existe, no imaginário e na 
representação de coletivos de diversas populações 
contemporâneas existem raças fictícias e outras construídas a 
partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele e outros 
critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou “raças 
sociais” que se reproduzem e se mantêm os racismos 
populares. 

A partir de então, boa parte dos sociólogos passou a utilizar o conceito 

de raça como raça social. Cashmore (1996, p. 486) explica que, no âmbito da 

Sociologia, o conceito de raça tornou-se, sob esse foco, uma categoria de 
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relações sociais, conhecida também como sociologia das “relações raciais”. O 

uso dessa categoria é muito polêmico, em virtude de dois aspectos: 1) o 

reconhecimento de que o Homo Sapiens é uma espécie cuja diversidade 

genética não corresponde ao que, no cotidiano, é considerado diversidade de 

“raça” com base nas variações fenotípicas, de modo que essa categoria seria, 

portanto, em princípio, inoperante; 2) o fato de a raça ter sido entendida como 

relações entre grupos, de modo que a própria ideia de “raça” é vista como 

estruturante das ações e reações que tais grupos mantêm entre si.  

De acordo com Cashmore (1996), um grupo de estudiosos americanos 

cuja pesquisa tinha como princípio a concepção de raça social – dentre eles 

Robert Park, John Dollard e Lloyd Warner – foi pioneiro, nas décadas de 1950 

e 1960, no estudo das relações raciais, explicitando que elas eram definidas 

pelas relações sociais estabelecidas entre a população afro-americana e a 

população americana de origem europeia. Em suas análises, esses autores 

consideram como relações raciais os efeitos do racismo e da discriminação 

sobre determinados grupos, bem como suas lutas políticas de enfrentamento e 

superação desses problemas.  

Paralelamente, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, buscando 

compreender a causa dos extermínios de grupos populacionais realizados pelo 

nazismo e pelo fascismo, a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco) reuniu, por três ocasiões, sociólogos, antropólogos, 

psicólogos e biólogos com o objetivo de discutir o estado da arte quanto ao 

conceito “raça” e quanto às relações raciais. Biólogos e sociólogos foram os 

principais protagonistas daquelas discussões. Segundo Guimarães (1995), ao 

resumir os resultados dos encontros, John Rex, representante dos sociólogos, 

chamou a atenção para o argumento utilizado por Jean Hiernaux, porta-voz dos 

biólogos, quando da elaboração do conceito de raça. Rex ressalta dois 

aspectos importantes: 

(1) Raça é um conceito taxonômico de limitado alcance para 
classificar os seres humanos, podendo ser substituído com 
vantagens pela noção de população. Enquanto o primeiro 
termo se refere a “grupos humanos que representam 
diferenças físicas bem marcadas e primordialmente 
hereditárias”, o segundo refere-se a grupos cujos membros se 
casam com outros membros do grupo mais frequentemente do 
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que com pessoas fora dele e, desse modo, apresentam um 
leque de características genéticas relativamente limitadas. 
(2) De qualquer modo, chamem esses grupos de raças ou 
populações, a diversidade genética no interior deles não difere 
significativamente, em termos estatísticos, da diversidade 
encontrada entre grupos distintos. Desse modo, nenhum 
padrão sistemático de traços humanos – com exceção do 
grupo sanguíneo – pode ser atribuído a diferenças biológicas. 
Esse último traço, por seu turno, não coincide com os grupos 
usualmente chamados de raças (REX apud GUIMARÃES, 
1995, p. 47). 

As conclusões de Rex permitiram evidenciar que, se as diferenças 

fenotípicas, morais, intelectuais e culturais entre os grupos humanos não 

poderiam ser atribuídas às diferenças biológicas, elas poderiam ser 

compreendidas como o resultado de construções socioculturais e de 

condicionantes ambientais. Ou seja, os fenótipos “seriam uma espécie de 

matéria-prima física e ganhariam sentido social apenas através de crenças, 

valores e atitudes” (GUIMARÃES, 1995 p. 47). Na ausência de marcas físicas, 

segundo alguns autores, tais grupos deveriam ser chamados de étnicos. 

Essas definições trouxeram outros elementos para o debate acerca do 

conceito de “raça” e implicaram, também, a entrada de uma nova área do 

conhecimento na discussão – a Antropologia –, a qual passou a defender, com 

a contribuição de alguns sociólogos, a substituição do termo raça pelo de etnia. 

Nessa distinção, o argumento mais contundente amparou-se no fato de que: 

As conotações negativas atribuídas ao conceito de raça até a 
distinção conceitual, que reside na interpretação das pertenças 
para o conceito de raça, estão fundadas na origem e na marca 
fenotípica, ao passo que o que fundamenta o grupo étnico é a 
crença subjetiva na origem, tendo como parâmetro os “traços 
diacríticos”, tais como: vestiário, a língua, a moradia, ou o estilo 
geral de vida” (ROCHA, 2005, p. 36).  

A Sociologia manteve, porém, duas visões distintas sobre os estudos 

das relações raciais e, consequentemente, sobre o uso do conceito de raça. 

Uma linha de pesquisa desenvolvida mais recentemente rejeita tais relações 

como objeto de estudo legítimo, uma vez que, ao analisar a história da ideia de 

raça e os estudos a ela vinculados, considera que as relações raciais não são 

diferentes de outras relações construídas socialmente. Ou seja, se todas as 

relações estabelecidas entre grupos são socialmente construídas, elas perdem 

status como estudo específico. A segunda perspectiva reconhece as incertezas 
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relativas ao conceito de raça, insistindo, entretanto, que, em diferentes 

situações, as pessoas acreditam em sua existência e pautam suas relações 

com os outros com base nessas crenças. Ao se referir ao conceito de raça, 

Guimarães (1999, p. 9 e 64) o utiliza como: 

Um conceito que não corresponde a nenhuma realidade 
natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão 
somente uma forma de classificação social, baseada numa 
atitude negativa [racismo] frente a certos grupos sociais, e 
informada por uma noção específica de natureza [racialismo] 
como algo endodeterminado. A realidade das raças limita-se, 
portanto, ao mundo social. 
[...] se as raças não existem num sentido restrito e realista de 
ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, elas 
existem, contudo, de modo pleno no mundo social, produtos de 
modo de classificar e identificar que orientam as ações 
tomadas. 

 

Parte-se do pressuposto de que o conceito de raça, tal como aceito e 

utilizado no campo das relações raciais e na Sociologia, embora tenha sido 

desacreditado em sua compreensão biológica, mantém-se vivo no imaginário 

popular, definindo lugares e papéis sociais. Dessa forma, neste trabalho, ele 

será utilizado como um conceito que apenas faz sentido quando inserido em 

uma ideologia/teoria que, “apesar de não permitir uma explicação direta de 

fenômenos ou fatos sociais de ordem institucional, permite compreender certas 

ações subjetivamente intencionadas ou o sentido subjetivo que orienta certas 

ações” (GUIMARÃES, 1995, p. 51). Segundo Guimarães, uma ideologia/teoria 

que pode ser tomada como referência é o racialismo, termo relativamente 

recente e utilizado, no Brasil, principalmente pela Sociologia das relações 

raciais, com o intuito de diferenciá-lo do conceito de racismo.  O termo foi 

sistematizado por Appiah, na década de 1990, com o seguinte sentido: 

Existem características hereditárias possuídas por membros de 
nossa espécie, que nos permitem dividi-los num pequeno 
conjunto de raças, de tal modo que todos os membros dessas 
raças compartilham entre si certos traços e tendências que eles 
não têm com membros de nenhuma outra raça. Esses traços e 
essas tendências característicos de uma raça constituem, na 
perspectiva racialista, uma sorte de essência racial; [essa 
essência] ultrapassa as características morfológicas visíveis – 
cor da pele, tipo de cabelo, feições faciais – com base nas 
quais fazemos nossas classificações e informações (APPIAH, 
1992, p. 4-5, apud GUIMARÃES, 1995, p. 27).  
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Em princípio, a visão defendida por Appiah (1992) parece indicar que 

“essa essência” permite que membros de uma dada sociedade estabeleçam 

suas relações, sem considerar marcas fenotípicas, que determinam – e são 

determinadas – as pessoas e os lugares sociais que elas ocupam. Essa visão, 

vale dizer, não é hegemônica. Guimarães (1999, p. 28), por exemplo, 

argumenta que: “essa ‘essência’ é definida pela cultura, utilizando diferentes 

regras para traçar a filiação e a pertença grupal, a depender do contexto 

histórico, demográfico e cultural”. Dessa maneira, o autor propõe duas 

alterações na formulação de racialismo feita por Appiah: 

Primeiro, trata-se de um sistema de marcas físicas (percebidas 
como indeléveis e hereditárias), ao qual se associa uma 
“essência” que consiste em valores morais, intelectuais e 
culturais. Segundo, apesar de todo racialismo necessitar de 
uma ideia de “sangue”, como veículo transmissor dessa 
“essência”, as regras de transmissão podem variar, 
amplamente, segundo os diferentes racialismos (GUIMARÃES, 
1999, p. 28). 

No caso brasileiro, há uma compreensão de que essa “essência” é 

pautada por valores diferenciados para os distintos grupos raciais que 

compõem a sociedade, sendo, nesse sentido, fundamental desnaturalizar as 

relações raciais estabelecidas entre eles.  

 

1.1.2. Racismo  

Historicamente, da mesma forma que o termo raça, o termo racismo 

recebeu diferentes usos e sentidos. Munanga (2004, p. 22) explica que, 

teoricamente, esse conceito se refere a uma: 

Ideologia que postula a divisão da humanidade em grandes 
grupos chamados raças contrastadas, que têm características 
físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das 
características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas que 
se situam numa escala de valores desiguais.  
 

O termo foi cunhado por volta de 1920 e é por vezes definido como “uma 

crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação 

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

(MUNANGA, 2004, p. 24). Entretanto, outros estudiosos da temática chamam a 

atenção para outra dimensão – a estrutural – levando, dessa forma, a 
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conceituação de racismo para além do simbólico.  Guimarães, por exemplo, 

defende que: 

O termo racismo denota, sempre, três dimensões: uma 
concepção de raças biológicas (racialismo); uma atitude moral, 
em tratar de modo diferente membros de diferentes raças; e, 
uma posição estrutural de desigualdade social entre raças. 
Ora, é claro que a negação da existência das raças pode 
subsistir, pari passu, com o tratamento de discriminações e 
com a reprodução da desigualdade social entre as raças, 
desde que se encontre um tropo2 para as raças. Foi o que 
aconteceu no Brasil (GUIMARÃES, 1999, p. 62-3). 

De fato, há um avanço na compreensão do conceito, quando se passa a 

considerar a dimensão estrutural, em particular o âmbito das desigualdades 

sociais. Porém, essa formulação também é alvo de críticas. Para Fúlvia 

Rosemberg (2003), Guimarães peca ao continuar situando a dimensão 

simbólica no plano das atitudes (e, portanto, das pessoas) e não no campo da 

ideologia (que ultrapassa o pessoal). Sugere, portanto, que o conceito racismo 

seja entendido tal como o define a estudiosa Philomena Essed, ou seja:  

Racismo é uma ideologia, uma estrutura e um processo, pelo 
qual grupos específicos, com base em características 
biológicas e culturais verdadeiras ou atribuídas, são percebidos 
como uma raça ou grupo étnico inerentemente diferente e 
inferior. Tais diferenças são, em seguida, utilizadas como 
fundamentos lógicos para excluírem os membros desses 
grupos do acesso a recursos materiais e não materiais. Com 
efeito, o racismo sempre envolve conflitos de grupos a respeito 
de recursos culturais e materiais. E opera por meio de regras, 
práticas e percepções individuais, mas, por definição, não é 
uma característica de indivíduos. Portanto, combater o racismo 
não significa lutar contra indivíduos, mas se opor às práticas e 
ideologias pelas quais o racismo opera, através das relações 
culturais e sociais. Na ideologia dominante, em geral não se 
reconhece que o racismo seja um problema estrutural [...] o 
termo racismo é reservado apenas a crenças e ações que 
apoiam abertamente a idea de hierarquias de base genética ou 
biológica entre grupos de pessoas. Os problemas dessas 
definições restritas de racismo é que elas tendem a fazer vista 
grossa à natureza cambiante do racismo nas últimas décadas. 
O discurso do racismo está se tornando cada vez mais 
impregnado de noções que atribuem deficiências culturais a 
minorias étnicas. Essa culturalização do racismo constitui a 
substituição do determinismo biológico pelo cultural. Isto é, um 
conjunto de diferenças étnicas reais ou atribuídas, 

                                                 
2 Tropo é compreendido como um sentido figurado para raça. 
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representando a cultura dominante como a norma e as outras 
culturas como diferentes, problemáticas e, geralmente, também 
atrasadas (ESSED, 1991, apud ROSEMBERG ET AL., 2003, p. 
128). 

As transformações do conceito de racismo ocorridas no decorrer da 

história têm sido, também, preocupação de outros estudiosos. Munanga (2003, 

p. 25) alerta que o uso popular, ao qualificar: 

De racismo qualquer atitude ou comportamento de rejeição e 
de injustiça social, pode constituir uma armadilha ideológica, na 
medida em que pode levar à banalização dos efeitos do 
racismo, ou seja, a um esvaziamento da importância ou da 
gravidade dos efeitos nefastos do racismo no mundo. 

 Essas preocupações são igualmente mencionadas por Guimarães, que 

faz críticas severas à ampliação do conceito de racismo e de seu uso, por 

permitir a inserção de formas de justificativa de superioridade de um 

grupo/segmento social sobre outro. Para ele, o termo racismo deve ser 

reservado aos casos em que “o preconceito e a discriminação pressupõem ou 

se referem à ideia de ‘raça’ de maneira central, mesmo quando “seu nome não 

seja pronunciado” (GUIMARÃES, 1999, p. 34-35). 

É necessário e de extrema importância ressaltar essas posições: as 

características ou a nova “roupagem” do racismo levam, muitas vezes, os 

desavisados a utilizar palavras como etnia, por exemplo, em vez de raça, com 

a justificativa de estar, assim, defendendo diferenças culturais e identitárias. 

Hoje, como ressalta Munanga (2004, p. 28), em nome do respeito às diferenças 

culturais, racistas e antirracistas carregam a mesma bandeira. O problema 

está, portanto, na diluição das lutas contra as barbáries e o extermínio de 

populações inteiras, que podem ser vistos “a olho nu”, desde que o homem 

decidiu classificar a humanidade, atribuindo-lhe valores diferenciados. 

 

1.1.3.  Cor 

Dos conceitos até então trabalhados, o de cor é o que apresenta maior 

dificuldade para ser entendido. Conforme visto anteriormente, os povos 

europeus, ao entrar em contato com outros povos, definiram-se como brancos 
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em oposição aos negros, amarelos e vermelhos. Em princípio, esse era o 

discurso, elaborado no século XVIII, para classificar a humanidade segundo um 

critério de cor.  

De acordo com Guimarães (2003), esse é um discurso naturalizado, ou 

seja, um discurso nativo, que não é exposto a críticas: é utilizado no cotidiano 

de forma habitual. Não se consegue pensar nele como uma categoria 

construída, porque ele parece ser um dado da natureza. No Brasil, esse 

discurso foi adotado no período colonial e é utilizado até os dias atuais. Seu 

uso se efetiva por meio das seguintes cores: amarelo, branco, pardo e preto, as 

quais foram oficialmente adotadas para representar diferentes grupos da 

população brasileira no Censo de 1872. É interessante que, nas línguas 

portuguesa e espanhola, o termo pardo aparece como o mais antigo, sendo 

definido como “de cor entre o branco e o preto, mulato” (CUNHA, 1982), e 

provém do latim pardus e do grego pardos, significando, em ambos os idiomas, 

leopardo. O uso desse termo pode ser localizado em documentos do século 

XVI. A Carta de Caminha, por exemplo, já se referia aos habitantes da terra 

como “pardos de maneira avermelhadas” (PETRUCCELLI, 2000 p. 14).3 

O substantivo “mulato” é proveniente do espanhol e utilizado desde 

1525. Origina-se do termo “mula” e estabelece “o parentesco de 

representações entre mestiçagem e hibridação entre espécies e sua 

associação recorrente com a infecundidade” (BONNIOL; BENOIST, 1994, apud 

PETRUCCELLI, 2000, p. 14). O termo “mestiço”, do latim tardio mixticus, de 

mixtus, é particípio passivo do verbo miscère, que significa misturar, sendo, no 

início, empregado apenas para se referir à descendência de europeus e 

ameríndios (BONNIOL; BENOIST, 1994, apud PETRUCCELLI, 2000, p. 14). Ao 

que tudo indica, o termo “caboclo” deriva, por sua vez, do tupi, designando o 

mestiço, ou seja, o filho de branco e de índio. 

A etimologia do termo “preto”, segundo o dicionário Aurélio, advém do 

latim prettu e indica aquele que tem a mais sombria de todas as cores, a cor do 

ébano, o carvão. No Brasil colônia, esse termo foi, entre outros, utilizado pelos 

                                                 
3 Petruccelli elaborou uma pesquisa lexicográfica e de datação sobre a origem da terminologia 
relacionada à cor como tropo para raça em 2000. 
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grandes senhores para designar aqueles que lhes eram subalternos. Em 

relação ao termo “branco”, Petruccelli cita o dicionário de Said-Ali (1931), 

segundo o qual essa cor: 

Em sentido rigoroso, é a neve, o cal, o leite, a açucena etc. 
Homem ou mulher com pele exatamente da cor desses objetos 
não existe, nunca existiu. [...] A cor da pele de qualquer 
indivíduo da chamada raça branca – caucasiana – 
transparente, sempre entre o alvo e o róseo, um amarelado ou 
morenado mais leve, nos povos setentrionais, mais fortes nas 
gentes do meio-dia (SAID-ALI, 1931, apud PETRUCCELLI, 
2000, p. 15).  

Por uma questão didática e de compreensão, serão detalhados, no 

segundo capítulo deste trabalho, o uso nativo do termo “cor” e o modo como a 

população brasileira o tem utilizado para se classificar.  

 

1.2.  Operacionalização do conceito de raça no Brasil  

No Brasil, como nos demais países, a discussão sobre o conceito de 

raça como construção social é relativamente recente. Grosso modo, pode-se 

dizer que a questão racial passou, aqui, por três momentos distintos e 

complementares. No século XIX, logo após a abolição da escravatura, o debate 

foi pautado pelo que se denominou “racismo científico”. Os intelectuais da 

época eram adeptos das doutrinas desenvolvidas pelos europeus, em 

particular pelos franceses Gobineau, Le Bon e Vacher de Lapouge. O Conde 

Arthur de Gobineau, considerado o mentor das teorias racistas e que esteve no 

Brasil em 1869, considerava que a desigualdade das raças humanas era 

devida a um fenômeno – a miscigenação (PETRUCCELLI, 1996, p. 134). Seu 

relato sobre o país, segundo Schwarcz (1994, p. 1), incluía as seguintes 

palavras: “trata-se de uma população totalmente mulata, viciada no sangue e 

no espírito, assustadoramente feia”. 

A miscigenação da população tornou-se um tema polêmico entre as 

elites locais. Concluía-se que a mistura de raças heterogêneas era sempre um 

erro e levava à degeneração não só do indivíduo como de toda a coletividade. 

Nesse período, de acordo com Schwarcz (1994), alguns centros de ensino e de 

pesquisa nacionais, como os institutos históricos, os museus etnográficos e as 
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faculdades de Direito e de Medicina, começaram a debater o tema raça, 

entendido como um conceito de negociação. Desse modo, as interpretações 

variavam segundo as especificidades de cada estabelecimento (SCHWARCZ, 

1994, p. 2).  

Entre 1870 – com os escritos de Silvio Romero – e o início do século XX 

– com os estudos de Nina Rodrigues –, o debate sobre a questão racial no 

Brasil ganhou contornos bem definidos. Apesar do consenso entre os dois 

autores de que indígenas e negros pertenciam a raças inferiores, ambos 

discordavam quanto à influência da miscigenação na constituição de uma 

nação brasileira civilizada. De acordo com Bastos, embora Romero fosse 

bastante pessimista e não indicasse abertamente quais seriam os caminhos 

para se alcançar a tão almejada civilização, ele, diferentemente de Nina 

Rodrigues, acreditava que havia possibilidades de alcançá-la integrando 

brancos, negros e índios (BASTOS, 1991, p. 34, apud SILVÉRIO, 2004).  

O principal foco dos estudos dessa época estava em confirmar as 

diferenças entre as raças, procurando justificar as desigualdades existentes. 

Por exemplo, na Bahia, Nina Rodrigues, professor de Medicina Legal na 

universidade daquele estado, realizava pesquisas sobre criminologia em 

função da raça e das medidas do crânio, chegando a propor um código penal 

baseado nas diferenças raciais. Para ele, “a inferioridade dos negros era um 

axioma, a raça negra no Brasil [...] há de constituir sempre um dos fatores da 

nossa inferioridade como povo” (PETRUCCELLI, 1996, p. 134). Ao se referir à 

proposta do racismo científico, Silvério (2004, p. 10) explica que:  

Por meio de método e linguagem concebidos como científico à 
época, visava-se provar as diferenças de aptidão entre as 
raças para justificar as discriminações no plano legal, 
discriminações essas que fundamentariam (e fundamentam) as 
desigualdades de tratamento e de acesso a recursos materiais 
entre brancos e não-brancos. Desse modo, o debate da virada 
do século é marcado tanto pela necessidade de exorcizar o 
problema da integração do negro na sociedade, quanto pela de 
afirmar a problemática da mestiçagem, aliada à hostilidade do 
meio ambiente que se apresentava como um dilema insolúvel a 
alimentar as perspectivas pessimistas quanto à viabilidade do 
Brasil como nação. 



 

 

38 

 

Entre o discurso da constituição da nação brasileira e o da miscigenação 

de sua população, teorias do branqueamento foram sendo elaboradas e 

entendidas como um fator que impediria a miscigenação. Nelas, defendia-se a 

imigração de mão de obra, primeiro a chinesa e, posteriormente, a italiana: 

Todas as opiniões convergiam com os interesses dos que 
impulsionavam a imigração europeia. Não somente para 
fornecer trabalhadores para o cultivo do café, mas também 
para contribuir com o melhoramento dos componentes étnicos 
da população brasileira, ou seja, o seu branqueamento 
(PETRUCCELLI, 1996, p. 33). 

Na década de 20 do século passado, Oliveira Viana encontrava-se entre 

os que defendiam essa teoria. No entanto, ele, de certa forma, afastava-se do 

pessimismo do racismo científico, ou seja, da visão de que não era possível 

constituir uma nação com uma população quase que totalmente miscigenada. 

Oliveira tornou-se, assim, o principal defensor da constituição de uma nação 

por meio do branqueamento da população: 

As teorias do branqueamento acabaram por refletir uma 
orientação política que, de um lado, assumia a mestiçagem 
como um dado; de outro, procurava apontar para um caminho 
que tinha como ponto de chegada a eliminação ou a redução 
drástica da presença, ao menos cromática, do negro 
(SILVÉRIO, 2004, p. 11). 

Segundo Petruccelli (1996), a teoria do branqueamento, por meio da 

imigração, já havia sido defendida por Gobineau, quando de sua passagem 

pelo Brasil. De acordo com o pensador francês, a imigração seria o único 

caminho para deter a “iniludível degenerescência” do país abandonado aos 

seus próprios meios. Segundo Gobineau: 

Se em lugar de se reproduzir por ela mesma, a população 
brasileira estivesse em situação de minorar com vantagem os 
elementos desgraçados de sua constituição étnica atual, 
fortificando-os por alianças de valor mais alto com raças 
europeias, o movimento de destruição observado em suas 
classes cessaria e daria lugar a um curso totalmente oposto 
(GOBINEAU, 1874, p. 370, apud PETRUCCELLI, 1996, p. 134-
149). 

Fica claro, no entanto, que, apesar de os períodos históricos serem 

distintos, o que estava em jogo era a discussão sobre a situação 

socioeconômica do país. Nos anos 20 do século passado, o país não 

conseguia desenvolver estratégias para integrar o negro (recém-abolido da 
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escravatura) na sociedade nem assimilar o imigrante que acabara de chegar. 

De acordo com Bastos (1991, p. 35, apud SILVÉRIO, 2004, p.11), no início da 

década de 30, as transformações no âmbito do Estado tinham como foco 

principal discutir a questão da cidadania: como universalizar os direitos, 

embora apenas formalmente, em uma sociedade na qual se reconheciam 

categorias diversas de indivíduos constitutivamente diferentes? 

Foi nesse contexto, nessa mesma década, que Gilberto Freyre elaborou 

sua “fórmula mágica”, na qual se dava a substituição do discurso econômico 

pelo discurso cultural. Tinha início a segunda fase da questão racial no Brasil. 

A miscigenação – que, até então, condenava o país ao fracasso – transformou-

se, repentinamente, em solução. Defendendo a presença das três raças, o país 

constituía-se em uma democracia racial. Assim, a cultura mestiça foi, naquele 

momento, a saída para o impasse racial. Schwarcz (1995, p. 276) esclarece 

que várias instituições culturais foram fundadas e inúmeros projetos 

desenvolvidos com o objetivo de “resgatar” o folclore, a arte e a história 

nacionais e reconhecer, na mestiçagem, a verdadeira nacionalidade. 

Dentre os estudiosos da época, Gilberto Freyre, com sua obra 

emblemática Casa Grande & Senzala, de 1933, foi, sem dúvida, o autor 

nacional de maior visibilidade e prestígio. Para Schwarcz (1995, p. 276), o livro 

“oferecia uma interpretação inesperada para a sociedade multirracial brasileira, 

invertendo o antigo pessimismo e introduzindo os estudos culturalistas como 

modelo de análise”. Inovava, ainda, em sua interpretação, uma vez que 

descobria, no cruzamento das raças, um fato a singularizar a nação, fazendo 

que a miscigenação parecesse sinônimo de tolerância e os hábitos sexuais da 

intimidade se transformassem em modelos de sociabilidade (SCHWARCZ, 

1995, p. 276). 

Ainda para tornar a nação brasileira mais convincente, observou-se um 

processo de desafricanização de vários aspectos culturais, os quais, 

simbolicamente clareados, foram transformados. Um bom exemplo é a 

oficialização da capoeira e do samba, bem como a escolha de Nossa Senhora 

da Conceição para ser a Padroeira do Brasil, sintomaticamente uma mestiça, 

como os brasileiros. Para Bastos, ao analisar o ethos nacional com base na 
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percepção “do nacional como soma das raças, regiões, culturas e grupos 

sociais”, apagou-se a possibilidade de perceber o social como contraditório, 

como o lugar em que a dominação se reiterava exatamente porque se exercia 

sobre a diversidade (BASTOS, 1991, p. 36, apud SILVÉRIO, 2004, p. 12). De 

acordo com Guimarães (2003, p. 102):  

No termo “democracia racial” as raças não existem e a cor é 
um acidente, algo totalmente natural, mas não importante, pois 
o que prevalece é o Brasil como Estado e como nação, um 
Brasil em que praticamente não existem etnias, salvos alguns 
quistos de imigrantes estrangeiros [...] inventa-se um povo para 
o Brasil.  

Esse mito – o de que o Brasil é uma democracia racial – começou a se 

diluir a partir da década de 1950, sendo seu principal crítico Florestan 

Fernandes, que inaugurou a terceira fase da questão racial no país. De acordo 

com esse estudioso, “a alentada democracia racial ‘disfarçava’ uma evidente 

discriminação, uma divisão que não era racial ou cultural, mas, sobretudo, 

econômica” (SCHWARCZ, 1995, p. 278). Essas conclusões foram alcançadas 

por meio do desenvolvimento da pesquisa Unesco/Anhembi. Nos anos de 1951 

e 1952, a Unesco patrocinou uma série de pesquisas sobre relações raciais no 

Brasil, que incidiram em diversas regiões economicamente tradicionais, como o 

Nordeste e o Sudeste.  

A escolha do Brasil, dentre outros países, para integrar o estudo, 

ocorreu por se considerar, na época, que havia aqui uma experiência no campo 

das interações raciais bem-sucedidas, interna e externamente. Havia, portanto, 

uma imagem positiva do país em termos étnicos, o que alimentava a ideia de 

que o Brasil se apresentava como um bom “laboratório socioantropológico”, 

com estudos enfatizando a possibilidade do convívio harmônico entre grupos 

nas sociedades modernas (SCHWARCZ, 1995, p. 282). Apesar de vários 

pesquisadores debruçarem-se sobre os dados dessa pesquisa, foram 

particularmente reveladoras as análises realizadas por Florestan Fernandes, 

que abordou a temática racial com base nas desigualdades econômicas e 

sociais observadas no país. Silvério ressalta que: 

Dentre as principais questões levantadas por Fernandes, 
ganham relevância no debate contemporâneo as seguintes: a) 
se a condição servil perdeu sua importância como fonte de 
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reconhecimento formal da desigualdade, já que não houve uma 
efetiva equiparação dos negros e brancos no exercício dos 
direitos; b) não havendo equiparação no exercício dos direitos 
e pré-concepções a respeito dos negros associadas à figura do 
escravo, prevaleceram às imagens do passado no presente, 
transformando os preconceitos em discriminações efetivas que, 
em face às novas condições culturais e estruturais, operaram 
como obstáculos à conformação de uma sociedade com 
igualdade de oportunidades e consciência de sua diversidade 
constitutiva (SILVÉRIO, 2004, p. 14). 

Apesar de as denúncias contra o mito da “democracia racial” datarem, 

no âmbito acadêmico, do final da década de 1950 e início dos anos 1960, foi 

apenas em 1978 que entrou em cena um novo ator social – o movimento 

negro. O Movimento Negro Unificado (MNU) golpeou de maneira incisiva a 

referida “democracia racial”, por meio da reintrodução da ideia de raça, 

reivindicando a origem africana para identificar os negros. Seus integrantes 

reivindicavam uma história, uma origem, fixada em seus antepassados, seus 

ancestrais. Guimarães (2003, p. 103) explica que: 

A ideia de raça passa a ser parte do discurso corrente, aceito e 
absorvido de certo modo pela sociedade brasileira, o que não 
se explica senão pelas mudanças que ocorreram também na 
cena internacional, que tornaram esse discurso bastante 
poderoso internamente [...]. O fato é que se introduz de novo a 
ideia de raça no discurso sobre a nacionalidade brasileira. 

Interessa notar que, em nossa história, a questão racial nunca saiu de 

cena: as persistentes desigualdades entre negros e brancos não permitiram – e 

não permitem – esconder essa problemática no Brasil. Nos anos de 1979 e 

1980, Carlos Hasembalg e Nelson do Valle e Silva conferiram, de certa forma, 

legitimidade às reivindicações realizadas até então pelo movimento negro. Ao 

analisar os dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), demonstraram que as desigualdades econômicas e sociais entre 

aqueles que se definem como brancos, pretos e pardos4 não podiam ser 

explicadas nem pela herança do passado escravagista, nem pela pertença de 

negros e brancos a classes sociais distintas: “tais desigualdades resultam 

                                                 
4 “A categoria “preto” é diminuta; a proporção, no Brasil, dos que se declaram pretos nunca 
passou contemporaneamente de 5% dificultando a desagregação dos dados. [...] a categoria 
parda, mais numerosa, não apresentava grandes diferenças em relação à preta em termos de 
situação, medidas por uma série de indicadores. Como seria recomendável agregar dados 
Hasembalg e Silva juntaram os pretos aos pardos, fazendo analiticamente, o que o movimento 
negro fazia na política, chamando o agregado resultante de ‘negros’” (GUIMARÃES, 2004, p. 
103). 
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inequivocamente de diferenças de oportunidades de vida e de formas de 

tratamentos peculiares a esses grupos raciais” (GUIMARÃES, 2003, p. 103). 

Nesse sentido, as conclusões alcançadas por Florestan Fernandes 

foram contestadas por Hasembalg e Silva, uma vez que as desigualdades 

entre negros e brancos não se justificavam exclusivamente pela questão 

econômica do país. Nos anos subsequentes, outros pesquisadores tornaram-

se adeptos dessa visão e uma quantidade significativa de pesquisas com 

diversos enfoques foi desenvolvida por distintos institutos, concluindo e 

explicitando que as desigualdades observadas entre os grupos populacionais 

eram fruto da discriminação:  

Centrados na questão da reprodução da desigualdade, boa 
parte desses estudos entenderam a raça como um princípio 
classificatório fundamental e estrutural na sociedade brasileira, 
do qual decorre uma sociedade altamente estratificada e 
desigual (SCHWARCZ, 1995, p. 278). 

Também nessas décadas, importantes Organizações Não 

Governamentais (ONGs) negras foram fundadas. A título de exemplo, somente 

na capital paulista, observou-se a presença de várias: Ceert, Geledés, Fala 

Preta, que aglutinavam, em sua maioria, ativistas e pesquisadores negros 

interessados nas relações raciais. As linhas de estudos dessas instituições e o 

próprio movimento negro afirmavam-se:  

Nas desvantagens locacionais (os negros moram nos piores 
locais em qualquer região do país); ocupacionais (os negros 
ocupam as piores posições no mercado de trabalho); e 
educacionais (os negros têm, em média, 2,5 anos a menos de 
escolarização quando comparados aos brancos) que 
estruturam as desigualdades sócioeconômicas e que é (sic) 
consequência direta da discriminação racial e do racismo à 
brasileira. Daí a sua insistência na construção de uma 
identidade racializada coletiva, como condição de visibilidade 
ao aspecto sombrio de nossa suposta harmonia: as hierarquias 
sociais com base na cor (SILVÉRIO, 2004, p. 16).  

Nos próximos capítulos, será possível compreender como operam essas 

hierarquias e como elas são elaboradas e desenvolvidas desde a mais tenra 

idade quando o que está em jogo é a identificação e o pertencimento étnico-

racial. 
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Capítulo 2. Relações étnico-raciais em espaços de educação 

infantil: o que as pesquisas têm a dizer?  

Este capítulo tem por objetivo apresentar as pesquisas que trataram de 

relações étnico-raciais em espaços de educação infantil entre os anos de 1994 

e 2004. Não se tem, de modo algum, a pretensão de esgotar a discussão ou 

realizar um levantamento bibliográfico exaustivo, mas, sim, de indicar e permitir 

ao leitor identificar quais referenciais teóricos e metodologias têm sido 

utilizados por estudiosos que estão contribuindo para a produção de 

conhecimento sobre relações étnico-raciais na educação de crianças 

pequenas. Serão apresentados, também, resultados de pesquisas quantitativas 

sobre educação infantil e raça, em especial os elaborados por Fúlvia 

Rosemberg entre as décadas de 1980 e 1990. Por meio das pesquisas aqui 

estudadas, será possível apreender a contribuição do presente estudo para a 

discussão da temática das relações étnico-raciais junto à criança pequena em 

instituições de educação infantil e ainda, compreender como se operacionaliza 

alguns dos conceitos mencionados no capítulo anterior.  

 

2.1. Algumas pesquisas qualitativas 

A partir de denúncias do movimento negro e de investigações 

realizadas, principalmente na década de 1980, por renomadas instituições de 

pesquisa, que confirmavam, com estudos quantitativos, as desigualdades entre 

brancos e negros na educação, alguns estudos começaram a ser 

desenvolvidos, na década posterior, nos espaços de educação infantil, para 

verificar se havia, neles, discriminação racial. Neste capítulo, foi feito um 

levantamento dessas pesquisas pautado em dois critérios: a seleção de 

investigações realizadas no espaço de educação infantil e daquelas cujo foco 

estava nas relações étnico-raciais.  

Em 1996, Eliete Aparecida Godoy publica sua pesquisa intitulada A 

representação étnica por crianças pré-escolares: um estudo de caso à luz da 
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teoria piagetiana. Trabalhando com crianças entre cinco e seis anos de idade 

de uma pré-escola do município de Amparo, o objetivo da autora era tanto 

compreender como as crianças negras representavam sua etnia e o papel que 

o contexto escolar desempenhava nessa representação e na construção de 

uma visão positiva sobre o negro na sociedade. Com base no referencial 

teórico da Psicologia Genética e utilizando o método clínico, Godoy recorreu a 

livros de histórias infantis com personagens negros, a entrevistas, espelhos, 

autorretratos, figuras com diferentes grupos familiares, além de realizar 

observações e transcrições de diálogos entre pares e de atividades 

desenvolvidas em pequenos grupos. A pesquisadora também entrevistou pais 

de alunos, visando compreender a influência da família na construção da 

representação infantil e, ainda, uma professora que, no momento, estava 

envolvida com as crianças. 

A pesquisa de Godoy foi especialmente importante para o 

desenvolvimento do presente trabalho, por se aproximar de nosso objeto de 

pesquisa, ou seja, apreender a forma como a criança pequena percebe a 

identificação étnico-racial. Entre os resultados alcançados por Godoy, dois 

parecerem ser fundamentais. Em primeiro lugar, o fato de que o grupo de 

crianças não demonstrou preferências entre seus pares durante as 

brincadeiras. Em segundo, o de que as crianças negras, aos cinco anos, em 

diferentes situações, apresentam autoestima, autoconceito e autoimagem 

negativos.  

Em 1996, Lucimar Rosa Dias publicou a pesquisa Práticas educativas de 

combate ao racismo na educação infantil: experiências compartilhadas em três 

escolas de educação infantil na cidade de Campo Grande, MS. O intuito era 

verificar se as escolas continuavam a trabalhar a temática étnico-racial com as 

crianças de cinco e seis anos, dado que, em 1993, a pesquisadora havia 

desenvolvido nessas instituições uma metodologia específica para tratar da 

temática étnico-racial junto a crianças pequenas. O método utilizado para a 

coleta de dados privilegiava as observações do trabalho realizado pelas 

professoras junto às crianças e a relação entre elas no recreio, em 

brincadeiras, em sala de aula e na realização de atividades em aulas-passeios. 
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Foram realizadas, ainda, entrevistas formais e informais com as crianças, as 

professoras, as coordenadoras e as diretoras. Os dados da observação 

participante foram registrados em diários de campo. 

Em uma das atividades desenvolvidas pela pesquisadora, as crianças 

tinham de se autodefinir. Duas meninas identificaram-se, respectivamente, 

como branca e morena. A pesquisadora perguntou às crianças se uma cor 

seria melhor que a outra. A criança branca, de cinco anos, respondeu 

prontamente que a cor branca era melhor e justificou: “porque o branco é mais 

bonito e faz a gente melhor”. Em outra atividade, realizada após a leitura do 

livro infantil Menina bonita de laços de fitas, com o objetivo de resgatar algo 

que constava da história e verificar os valores atribuídos às pessoas, a 

pesquisadora perguntou às crianças se a menina negra, protagonista do livro, 

era bonita. Algumas crianças responderam que sim, mas um grupo disse que 

não. A pesquisadora indagou ao grupo as razões de sua opinião. Uma criança 

respondeu: “porque ela é preta” e outra ainda afirmou: “porque ela é negra”. 

Um dos resultados destacados por Lucimar Dias (1996) é o fato de as crianças 

negras serem as que mais sofrem com o preconceito e a discriminação 

advindos da construção social sobre o negro. Tais preconceitos estão 

frequentemente ligados às características do seu corpo: os cabelos, os lábios 

etc. 

Esse preconceito também foi observado e descrito por Eliana Cavaleiro 

(1998), ao desenvolver sua pesquisa em uma creche do município de São 

Paulo, que atendia crianças de quatro a seis anos de idade. Intitulada Do 

silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na 

educação infantil, a pesquisa coletou dados por meio de observações em salas 

de aula e em parques infantis. Segundo a autora, várias situações observadas 

explicitam a forma como as crianças pequenas se relacionam e expressam 

seus conflitos étnico-raciais, como sugere o seguinte exemplo: 

Uma menina, Silvia (branca), brinca com outra menina (negra). 
A primeira tem uma boneca branca na mão. A segunda, uma 
boneca preta. A pesquisadora pergunta para a menina branca: 
“essa boneca preta é sua? Ela, com muita ironia, responde: 
“Nem de nega eu gosto!” (CAVALLEIRO, 1998, p.26 ).  
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De acordo com o estudo de Cavalleiro, no espaço escolar ocorrem, de 

modo silencioso, situações que podem influenciar as crianças, ensinando-lhes 

que há diferentes lugares para pessoas brancas e negras. A existência de 

preconceito e discriminação étnico-racial na escola confere à criança negra a 

incerteza acerca de como será tratada – ou se será aceita – pelos professores. 

Além de já notarem diferenças étnicas, as crianças da pré-escola percebem, 

ainda, o tratamento diferenciado que lhes é destinado pelos adultos a sua volta. 

Mais recentemente, abordando um assunto ainda pouco explorado, 

Fabiana Oliveira (2004) realizou uma pesquisa em uma creche do município de 

São Carlos, que atendia crianças de zero a três anos. A pesquisa denominada 

Um estudo sobre a creche: o que as práticas educativas produzem e revelam 

sobre a questão racial? filia-se à abordagem qualitativa e teve por objetivo 

analisar as práticas educativas na creche, dedicando especial atenção à 

criança negra. A autora procurou verificar as maneiras pelas quais a 

discriminação étnico-racial é produzida e revelada. Para isso, Oliveira recorreu 

a vários procedimentos, tais como: observações em salas de aula; entrevistas 

a profissionais da instituição (pajens e diretora); registro, em um diário de 

campo, de expressões verbais (falas valorativas ou depreciativas), de ações e 

atitudes não verbais (que demonstravam a aceitação ou a rejeição do contato 

físico); descrição da maneira como o espaço era utilizado, da rotina das 

crianças e das atividades educativas. 

Conforme a pesquisadora relata, a questão étnico-racial aparecia na 

creche principalmente em situações nas quais havia uma demonstração de 

“carinho” ou “paparicação”: a forma de cumprimentar as crianças na hora da 

chegada à creche, a recusa de um contato físico, elogios ao bom 

comportamento e à beleza física e, ainda, a presença de estereótipos em 

relação às crianças negras. As diferenças de tratamento ficam visíveis no 

seguinte exemplo: 

M. (loira/2 anos) chegou chorando e então, Nice 
(pajem/branca) pegou-a no colo até que ela parasse de chorar; 
depois, chegou P. (negro/2 anos), também ele chorando. A 
pajem sentou-o em uma cadeira, dizendo para ele parar de 
chorar (OLIVEIRA, 2004, p. 65).  
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De acordo com as observações registradas, as crianças negras eram 

sempre consideradas “furacões”, briguentas, destruidoras das brincadeiras 

alheias etc. A seguinte situação elucida essa asserção:  

I (loira/1 ano) estava brincando com o fogãozinho. Marli 
(pajem) veio me dizer: “você viu que linda a I? Ela brinca que é 
uma gracinha”. Em seguida, V (negro, 1 ano), dirigiu-se até o 
fogão e Marli fez o seguinte comentário: “acabou a brincadeira 
da I.” V. (negro) chega e começa a pegar as panelinhas. I. 
reclama e, então, Marli vai até lá e diz: “deixa ela brincar, vai 
para lá”. E me disse: “ele estraga tudo!” E se dirige a ele 
(criança negra) novamente: “se você não parar, você vai para o 
berço, negruço” (OLIVEIRA, 2004, p.66).  

As pesquisas apresentadas demonstram 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.  

Em relação aos métodos utilizados, os desenvolvidos por Dias (1996) e 

Godoy (1996) apresentam-se mais adequados para pesquisas que têm 

crianças pequenas como sujeitos, uma vez que utilizam, entre outras, técnicas, 

observações, entrevistas ou conversas informais, além de brincadeiras, leitura 

de livros de histórias infantis, desenhos etc.  

Essas pesquisas são apenas alguns exemplos, dentre outros, das 

realizadas em escolas de educação infantil e são fundamentais para a 

apreensão de como ocorrem discriminações desde a tenra idade. Entretanto, o 

que se observa é que nelas – nas pesquisas - há uma desconsideração à fala 

das crianças, mesmo quando elas mencionavam explicitamente questões que 

se vinculavam diretamente aos propósitos dos estudos. Perdeu-se, nesses 

estudos, a criança expressando, por meio da fala, seu modo de compreender o 

mundo e as relações étnico-raciais ou, ainda, as interações que mantinham em 

seu cotidiano. Essas pesquisas parecem seguir a norma segundo a qual as 
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crianças não têm direito de expressar o que sentem, da forma como sentem: 

nesse sentido, suas falas não são consideradas legítimas.  

Não apareceram, nos estudos citados, situações em que se pudesse 

verificar de que maneira se davam as interações espontâneas das crianças, 

como as brincadeiras, que trazem à tona valores e sentimentos que as crianças 

apreendem e aprendem na sociedade à qual pertencem. Não foi possível, 

igualmente, identificar nos trabalhos mencionados outros aspectos além do 

racismo e da discriminação, tais como situações corriqueiras em que as 

crianças estão envolvidas – disputas e negociações entre meninos e meninas, 

o que as motiva, a forma como se estabelecem relações de amizade etc.  

Nesse sentido, as pesquisas buscaram compreender as relações étnico-

raciais no ambiente infantil, pautando-se, exclusivamente, pelas relações 

étnico-raciais, sem considerar que, brancas ou negras, as crianças relacionam-

se com o mundo com base em outros fatores além do focado. Existe, nas 

pesquisas, um olhar “adulto” que subestima o ponto de vista infantil tanto na 

organização como na análise dos dados e que acaba tratando as crianças de 

maneira unilateral, fazendo prevalecer um aspecto – o étnico-racial – que, se 

muito importante, não é único. As análises dos resultados deixam de tratar as 

crianças, em nossa opinião, como sujeitos que podem ser conhecidos a partir 

do que dizem e do que fazem. Por isso, continua atual a pergunta acerca de 

onde estão as crianças nas pesquisas realizadas em espaços de educação 

infantil. Diferentemente desses estudos, pretende-se, aqui, contribuir para tirar 

as crianças da situação de invisibilidade em que se encontram, ouvindo e 

considerando sua “fala”, especificamente quando trazem à baila seu modo de 

compreender as identificações étnico-raciais.  

 

2.2. Pesquisas quantitativas: a situação de desigualdade entre crianças 

no espaço de educação infantil 

As pesquisas de cunho quantitativo são fundamentais para perceber 

como se configuram, no aspecto macro, as relações étnico-raciais entre 



 

 

49 

 

crianças, em particular entre brancas e negras, no espaço da educação infantil. 

Apesar de a faixa etária de zero a seis anos ser considerada uma das mais 

importantes do processo de socialização, poucos foram os estudos brasileiros 

sobre relações étnico-raciais que se debruçaram sobre o espaço da educação 

infantil, compreendendo-o como um local privilegiado de pesquisa. Na 

produção e na análise de dados quantitativos sobre educação infantil e raça, 

Fúlvia Rosemberg (1997,1999), tem sido uma das raras estudiosas nessa área 

de conhecimento.  

Segundo a pesquisadora, somente em 1991, foram publicadas, pela 

primeira vez, análises de pesquisas com dados desagregados por cor e raça. 

Os resultados revelavam que havia um número significativo de crianças com 

mais de sete anos frequentando a escola e quando se comparavam as faixas 

etárias, notava-se que as crianças brancas de cinco e seis anos eram enviadas 

mais precocemente para o extinto primeiro grau; as crianças pobres e negras 

de sete a nove anos eram, mais frequentemente, retidas no ensino pré-escolar, 

notadamente as residentes nas regiões Norte e Nordeste. Os resultados 

apontavam ainda que um número maior de crianças negras entre cinco e nove 

anos estava fora da escola, quando comparado ao das brancas: 

respectivamente 36,2% e 26,4%. 

Os dados analisados por Rosemberg (1997,1999) sugerem que crianças 

brancas e negras são atendidas de forma diferente quando ingressam na pré-

escola, já que os índices de defasagem idade-série são maiores para as 

últimas. Além disso, a maioria das crianças negras frequenta espaços de 

educação infantil de pior qualidade, como constatam pesquisas (Civeletti, 1991, 

Rosemberg, 1999) sobre a política destinada às crianças pequenas no Brasil. 

Essa dupla constatação – defasagem idade-série e espaços desqualificados – 

tem causas históricas, dado que o desenvolvimento da política de educação 

infantil foi, desde o seu início, pensado para atender os filhos de escravas 

libertas. Uma notícia publicada em 1879 na revista A mai de família por um 

médico afeto à roda dos expostos, Dr. Vinelli, evidencia essa questão: 

No Brasil, ainda não existe a creche; entretanto, sua 
necessidade parece-me palpitante, sobretudo, nas atuais 
condições em que se acha o nosso país, depois da 
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moralizadora e humanitária lei de 28 de setembro de 1871, em 
virtude da qual nele não nasce mais escravo. Agora que, 
graças à iniciativa do governo e, também, dos particulares em 
não pequena escala, com a emancipação da escravatura vai 
desaparecendo o vergonhoso estigma que a civilização repele 
e abomina um grande número de mulheres que, quando 
escravas, trabalhavam para seus senhores que, por sua vez, 
eram obrigados a lhe dar alimentação, domicílio e vestuário, a 
cuidar de sua saúde e da de seus filhos, ganhando liberdade, 
vem-se não poucas vezes abandonadas com filhos pequenos, 
que ainda mamam, sem ter quem os sustente na indeclinável e 
urgente necessidade de procurarem pelo trabalho, ganhar os 
meios da própria sobrevivência e de seus filhos e, em muitos 
casos, sem poderem consegui-lo porque isso as impede, como 
obstáculo insuperável, os filhos pequenos, que elas não têm a 
quem confiar e cuja tenra idade não lhes permite mandá-los 
para a escola. Não há senhora alguma dona de casa que 
ignore a extrema dificuldade, senão impossibilidade, que 
encontra uma criada, por exemplo, em alugar-se quando traz 
um filho a quem amamenta. [com a criação da creche] a mãe já 
não encontra dificuldade em se empregar e pode, então, 
tranquila, dedicar-se ao trabalho que há de trazer os meios de 
manter-se (VINELLI apud CIVILETTI, 1991, p. 36-7). 
 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

realizada pelo IBGE em 2006, estavam matriculadas na creche apenas 13,8% 

das crianças declaradas negras. O número sobe para 17,6% na população 

branca. Na pré-escola, a desigualdade persiste, embora seja menor: 65,3% das 

crianças brancas encontravam-se matriculadas, enquanto 60,6% da população 

infantil negra frequentava a pré-escola. Em 2009, a pesquisa realizada pelo 

Observatório da Equidade Social constatou a presença, no território nacional, 

de uma diferença entre crianças brancas e crianças negras no que tange à 

frequência à creche e à educação infantil, algo que se verifica tanto na faixa 

etária compreendida de zero a três anos, quanto na de três a seis anos. Os 

dados também demonstram que, entre 2005 e 2007, os percentuais de 

crianças de zero a três anos nas creches divergem, em função de seu 

pertencimento étnico-racial: 
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Tabela 1. Frequência à creche por parte de crianças brancas e negras de zero a três 
anos de idade (2005 a 2007) 

Frequência à creche 

Cor/raça 2005 2006 2007 

Pretos/pardos 11,6% 13,8% 14,9% 

Brancos 14,5% 17,6% 19,4% 

Diferença (desigualdade) 2,9% 3,3% 4,5% 

Fonte: Adaptada de Observatório da Equidade Social. 

 

Tabela 2. Frequência à pré-escola por parte de crianças brancas e negras de quatro a 
cinco anos de idade (2005 a 2007) 

Frequência à pré-escola 

Cor/raça 2005 2006 2007 

Pretos/pardos 60,6% 65,4% 68,2% 

Brancos 65,5% 70,2% 72,5% 

Diferença (desigualdade) 4,7% 3,3% 4,3% 

Fonte: Adaptada de Observatório da Equidade Social. 

Apesar de as diferenças apontadas pelas pesquisas não serem tão 

expressivas, é possível afirmar que os resultados aferidos por Rosemberg na 

década de 1990 permanecem, ou seja, as desigualdades de inserção em 

instituição infantil entre crianças brancas e negras em idade pré-escolar têm 

perdurado ao longo do tempo.  

 

2.3. Formação de professores de educação infantil: possibilidades para a 

igualdade de oportunidades  

O levantamento realizado sobre pesquisas desenvolvidas nos espaços de 

educação infantil com foco na temática étnico-racial mostrou a necessidade de 

ações de enfrentamento do preconceito e da discriminação demonstrados por 

professoras e evidenciados em suas posturas. Ficaram claras, assim, a 

importância e a premência de oferecer aos docentes uma formação que aborde 

a temática das diferenças e das desigualdades étnico-raciais. Essas estão 
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presentes nas salas de aula, mas não se constituem uma preocupação para o 

professor, como é possível perceber no relato recolhido por Cavaleiro sobre a 

forma como a questão étnico-racial é discutida com os alunos: 

 

Em todas as escolas têm livros. Mas isso não adianta. Não é 
importante para as crianças. Você pega um livrinho, mostra. 
Tem que ser uma coisa próxima. É mais fácil você falar: “olha 
que bonitinho: este cachorrinho é preto, ele é lindo! Este é 
marrom: é lindo. Este é manchadinho: é lindo. Este branco: é 
lindo.” Porque é uma coisa que ele está vendo e sentindo. Uma 
coisa distante não dá! Tem livros de histórias. Eu li, mas (as 
histórias) não mexem com eles, como algo que está vivo. As 
crianças não notam se o personagem é branco ou preto. Elas 
estão ligadas nelas mesmas, no colega que está aí 
(CAVALLEIRO, 1998, p. 32). 

Em outro exemplo, uma professora relata: 

Nas próprias histórias infantis, existe aquela madrasta, a bruxa. 
Em relação a uma coisa má e uma coisa boa. Então. A gente 
pode aproveitar a raça, nesse sentido. Porque, às vezes, uma 
pessoa, por exemplo, é preta e tem a alma branca. As pessoas 
também são diferentes, podem ser negras (ou) brancas, mas 
são iguais. São feitas de carne e osso. Porque, às vezes, uma 
pessoa, por exemplo, é preta e tem a alma branca. E a branca 
pode ter a alma preta (CAVALLEIRO, 2003, p. 36).  

Um dos aspectos fundamentais apontados por pesquisadores que 

estudam a manutenção do racismo e da discriminação no espaço escolar se 

refere à demanda de uma formação específica para os professores acerca das 

relações étnico-raciais. De acordo com Gomes (2005), para que a escola possa 

enfrentar o racismo, é necessário que consiga avançar, antes, entre saberes 

escolares e saberes pertinentes à realidade social e à diversidade étnico-racial; 

é preciso que os educadores compreendam que o processo educacional 

também é formado por dimensões como a ética, as diferentes identidades, a 

diversidade, a sexualidade, a cultura e, enfaticamente, as relações raciais    

O despreparo dos professores é evidente. Talvez exista, entre eles, 

interesse em trabalhar essa temática, mas, muitas vezes, o método utilizado ou 

a situação selecionada, em vez de estimularem o respeito à diversidade étnico-

racial, acentuam comportamentos preconceituosos entre as crianças, como 

ilustra a fala que segue: 
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Engraçado que sempre vem essa história de cor! E agosto é 
uma ótima época para se falar disso, porque a gente tem o 
Saci-Pererê, a gente tem a mula sem cabeça, tem índio. E é a 
época do folclore, e é uma festa. Você aproveita uma data que 
é muito mágica e transforma isso. (Cavalleiro (2003 p. 68) 

Como é possível verificar, a formação dos educadores é fundamental 

para que se possa eliminar a discriminação étnico-racial no ambiente escolar. 

Entretanto, para isso, é imprescindível que ela seja devidamente acompanhada 

pelo desenvolvimento e/ou pela modificação de materiais didático-pedagógicos 

que tratam da história da África e dos afro-brasileiros no Brasil. Esse aspecto 

constitui uma importante reivindicação do Movimento Negro desde a década de 

1980, quando dois eixos foram definidos como centrais: a reformulação 

curricular e a representação do negro nos livros didáticos. Outro aspecto 

salientado nas pesquisas realizadas nos espaços de educação infantil foi a 

visão equivocada e estereotipada das professoras sobre o negro, como se 

pode perceber no seguinte relato: 

Por que, o que é o preconceito? Preconceito é por causa da 
sujeira. O cheiro ruim gera sujeira. Mas melhorou. Uma pessoa 
pode abraçar sossegada que não vai pegar o cheiro da outra, 
porque os desodorantes, os produtos estão muito bem feitos. A 
pessoa negra não tem mais tanto cheiro. (Cavalleiro, 2003 p. 
45) 

A ideia errônea e generalizada de que todos os negros têm um “mau 

cheiro” e de que esse é o aspecto que gera o preconceito racial corresponde à 

definição de estereótipos, ou seja, a generalização excessiva a respeito do 

comportamento ou de outras características de membros de determinados 

grupos, nesse caso o dos negros. Os estereótipos, segundo Sant’Ana (2005, p. 

65), objetivam “(1) justificar uma suposta inferioridade; (2) justificar a 

manutenção do status quo; (3) legitimar, aceitar e justificar: a dependência, a 

subordinação e a desigualdade”.  

Como é bem sabido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

criados em 1998, propõem que se aborde a “pluralidade cultural”, na condição 

de tema transversal, com a meta de, entre outros aspectos, possibilitar o 

conhecimento do patrimônio étnico-cultural brasileiro; reconhecer as qualidades 

da própria cultura, valorizando-a criticamente e enriquecendo a vivência da 

cidadania; repudiar e denunciar toda e qualquer forma de discriminação 
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baseada em diferenças de raça, etnia, classe social, crença religiosa, sexo e 

outras características individuais ou sociais. Silva Jr., no entanto, ressalta que 

apenas a existência do aparato legal dos parâmetros não é suficiente, se não 

forem considerados o despreparo e as dificuldades de educadores para efetivar 

tal proposta. Para ele:  

A expectativa de que os parâmetros iluminem os projetos 
pedagógicos e os planos de aula é indiscutivelmente louvável, 
mas insuficiente, se não for combinada a outros esforços de 
sensibilização, informação, formação, acesso a pesquisas 
atualizadas e propostas concretas para o tratamento de tema 
tão complexo como as relações raciais em sala de aula (SILVA 
JR., 2002, p.59). 

A importância da formação como uma possibilidade concreta de 

enfrentamento e superação do racismo no espaço escolar foi pesquisada e 

analisada recentemente por Lucimar Rosa Dias (2007), em sua tese No fio do 

horizonte: educadoras de primeira infância e o combate ao racismo, que trata 

da formação de professores de educação infantil nos municípios de Campinas-

SP e Campo Grande-MS. A autora coletou dados por meio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas junto a gestores responsáveis pelo 

desenvolvimento de cursos de formação nos dois municípios e a professoras 

que realizaram cursos de formação sobre relações étnico-raciais e aplicaram a 

teoria em suas práticas pedagógicas em escolas de ambas as cidades. O 

estudo também recorreu à análise documental de conteúdos desenvolvidos 

pelas instituições responsáveis, de folhetos e de materiais de divulgação. As 

professoras revelaram perceber que há forte discriminação racial entre as 

crianças no cotidiano escolar, algo que mostra a necessidade de criar 

oportunidades institucionais para que elas possam discutir e estudar o tema. 

Nesse sentido, a formação de professores é de fundamental importância para 

gerar respostas aos problemas que os próprios professores vivenciam. 

 

2.4.  Contribuições para a discussão das relações étnico-raciais 

Os dados das pesquisas não deixam dúvidas: a discriminação étnico-

racial ocorre desde a mais tenra idade e o espaço de educação infantil se 
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constitui em um local privilegiado para que as crianças possam aprender e 

desenvolver comportamentos pautados pelo respeito às diferenças. De igual 

modo, apontam que a realização de processos formativos para professores da 

educação infantil é fundamental para que se possa instituir uma cultura 

pedagógica orientada pela igualdade de oportunidades.  

A proposta do presente trabalho difere das pesquisas apresentadas 

anteriormente, uma vez que busca apreender como as crianças, durante sua 

permanência no espaço de educação infantil, percebem sua identificação 

étnico-racial e como elas a explicitam em suas relações interpessoais. Para 

tanto, diferentemente do que tem sido feito, este estudo privilegiará a criança, 

especialmente sua fala – sua voz – e, ainda, suas interações, buscando 

conferir-lhes o papel de protagonistas, ou seja, de sujeitos. Por isso, busca-se, 

aqui, dar visibilidade às crianças, de modo a conhecê-las e a colocar esses 

conhecimentos a serviço do debate profícuo que tem ocorrido no Brasil sobre 

as relações étnico-raciais. 
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Capítulo 3. Identidade e autoidentificação étnico-racial 

 

3.1. Identidade étnico-racial 

Este capítulo apresenta a discussão que tem sido realizada a respeito 

das temáticas de identidade étnica e autoidentificação. Como será possível 

verificar, a complexidade dessa discussão permite, apenas, uma breve 

apreensão dos conceitos apresentados e das principais dificuldades 

enfrentadas por pesquisadores e estudiosos que os pretendem elucidar. Vale 

mencionar que a formação da identidade étnico-racial tem sido estudada já há 

bastante tempo. Nos Estados Unidos, antes da década de 1930, foi realizado 

um número significativo de estudos e pesquisas com esse tema e importantes 

avanços teóricos têm sido conquistados, especificamente nos campos da 

Psicologia experimental, da Psicologia clínica e da Psiquiatria. Segundo 

Arraiagada (2007), o conceito de identidade étnica não era considerado 

importante até a publicação do livro Infância e sociedade, de Erik H. Erikson, 

em 1950. Após essa publicação, muitas linhas de pesquisa sobre identidade 

basearam-se em seus resultados, incluindo aquelas relacionadas à identidade 

étnico-racial. A definição de identidade adotada por Erikson refere-se 

basicamente à forma como se pergunta e se responde uma importante 

questão: “Quem sou eu?”.   

 

O autor esclarece que a identidade implica um processo constante de 

identificação do “eu” em relação ao outro e do “outro” em relação ao “eu”. O 

olhar sobre o outro faz aparecer as diferenças e, por meio delas, a consciência 

de quem se é, formando a identidade. Assim, a identificação pode ser 

considerada um jogo de espelhos que refletem o olhar individual e asseguram, 

ao mesmo tempo, visibilidade ao olhar do outro. Essa identificação é social, na 

medida em que está relacionada ao sentimento de pertença, ou seja, é um 

aspecto da identidade coletiva. Conforme argumentam os pesquisadores 

(Aboud, 1987, Arraiagada, 2007), a identidade étnica, por sua vez, aborda o 

conhecimento que a pessoa tem sobre si e sobre sua pertença como membro 

de um grupo com o qual compartilha, por exemplo, pensamentos, percepções, 

sentimentos e comportamentos.  
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Arraiagada (2007) afirma que a identidade étnica é uma construção 

multidimensional, que inclui alguns (ou todos) aspectos dos seguintes 

componentes: (1) perceber-se (ou autoidentificar-se) como membro de um 

grupo particular; (2) sentir-se pertencente a esse grupo (sentimento de 

pertença) e ter compromissos com ele; (3) manter determinadas atitudes 

típicas de um grupo, que podem ser positivas ou negativas; (4) partilhar 

sentimentos, valores e atitudes com o grupo de pertença; e (5) manter as 

tradições étnicas e as práticas culturais desse mesmo grupo (ARRAIGADA, 

2007, p. 10). É possível argumentar, ainda, que a identidade étnica é uma parte 

extremamente importante da personalidade individual e um fator fundamental e 

poderoso para a formação de um grupo étnico, ou seja, quando se tem o 

objetivo de preservar uma determinada cultura e desenvolver e aprofundar os 

laços sociais existentes (D’ADESKY, 2001, p. 41-2). 

 

 

3.2. Autoidentificação étnica 

De acordo com Aboud (1987), para pesquisar e examinar a identidade 

étnica, requer-se a autoidentificação como foco. Segundo a autora, é possível 

perceber a autoidentificação étnica quando uma pessoa se identifica como 

membro de um grupo étnico e possui atributos comuns a ele. A 

autoidentificação étnica refere-se, portanto, aos termos utilizados por uma 

pessoa para se descrever e descrever seu grupo étnico. Para apreender a 

autoidentificação étnica de uma pessoa, alguns atributos são importantes, 

como aqueles para os quais se requer um consenso se e quando um dos 

membros de determinado grupo étnico for questionado (a ancestralidade, a 

relação com parentes, a nacionalidade, a religião, a língua e a cor, por 

exemplo).  

 

Utilizar alguns desses atributos – ou reconhecê-los em uma pessoa – 

pode ser um primeiro critério empregado, quando da formação de uma 

autoidentificação étnica. Um segundo critério é a percepção desses atributos 

como distintos dos de outros grupos étnicos. É evidente que alguns atributos 

são compartilhados por vários grupos, porém somente membros pertencentes 
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a determinados grupos os empregam para se descrever. O terceiro e último 

critério reside na tendência de a identificação ser constante, isto é, manter-se a 

despeito de mudanças de contextos e ao longo das várias etapas da vida. Se a 

autoidentificação étnica muda em função de alterações nas roupas, na 

linguagem ou de idade, a formação da autoidentificação étnica está 

comprometida (ABOUD, 1987, p. 36).  

 

 

3.3. Autoidentificação étnica: o caso brasileiro 

Apesar de serem muitos os pesquisadores brasileiros que têm 

enfrentado a árdua tarefa de tornar inteligível a questão da autoidentificação 

étnica, ela ainda é alvo de muitos debates e polêmicas no meio acadêmico e 

no movimento social negro, pois os obstáculos à sua compreensão são de 

diferentes ordens: 

A cor auto-atribuída no momento da declaração possivelmente 
limite-se a definir um traço físico que não expressa 
pertencimento racial ou étnico, no sentido de que o sujeito 
respondente se veja inserido num grupo diferenciado por 
outros sinais de identidade, além do que está sendo 
imediatamente solicitado. O que os inúmeros termos utilizados 
pelos respondentes dos censos para se auto-identificarem 
podem explicitar não são apenas os valores sociais que os 
respondentes atribuem à cor ou à raça, mas também 
ambigüidades enfrentadas pelos sujeitos respondentes ao se 
inserirem num sistema de cores onde a cor, ou apenas a cor, é 
responsável pela inserção nos grupos sociais de cor 
(ROSEMBERG; PIZA, 2002, p. 111). 
 

A ideia apresentada por Rosemberg e Piza é fundamental para 

esclarecer que, no Brasil, quando as pessoas são questionadas sobre sua 

autoidentificação, elas utilizam, para responder, apenas seu traço físico mais 

visível: a cor. Essa constatação mostra que não é possível, com base nessa 

resposta, aferir se a pessoa faz uso de outros atributos, como os definidos mais 

acima, igualmente importantes para determinar sua identidade étnica e sua 

compreensão acerca de sua autoidentificação étnica. Vale ainda mencionar 

que torna mais complexa a autoidentificação étnica o fato de que se 

empreguem diversas terminologias para falar sobre um mesmo assunto. É 

possível encontrar estudos que utilizam termos como “classificação étnico-

racial”, “pertencimento étnico-racial”, “autoidentificação”, “autoatribuição” etc. 
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Para não incorrer no mesmo problema, este estudo utiliza apenas os termos 

“autoidentificação” e “identificação étnico-racial”, ainda que respeitando os 

empregados pelos autores visitados.  

 

No Brasil, como em outros países latino-americanos, a identificação 

étnica da população tende a se pautar na aparência e não na descendência. 

Distintamente do que ocorreu nos Estados Unidos da América (EUA) após a 

abolição da escravatura, o Brasil não criou nem aplicou legislações 

segregacionistas ou fez uso de um sistema de identificação étnica legal, 

baseado na origem ou na descendência. Aqui, mesmo antes da abolição da 

escravatura, a miscigenação das raças foi efetivamente condenada, sem, 

entretanto, nunca ter, de fato, deixado de crescer. No fim do século XIX, a 

população mestiça já era maior do que a população branca. O resultado dessa 

mistura de raças permitiu que as classes sociais não fossem rigidamente 

definidas com base na cor, já que os mestiços se incorporavam lenta, mas 

progressivamente, à sociedade e à cultura nacionais. Segundo Wood e 

Carvalho (1994, p. 5), antes mesmo da Lei Áurea, os escravos mestiços eram 

libertados e começavam a ocupar funções militares e econômicas 

intermediárias. De igual modo, as crianças mestiças eram alforriadas da 

condição de escravas por seus senhores.  

 

Oracy Nogueira (1985) diferencia dois processos de identificação étnica: 

o que se baseia na “marca de origem” – a descendência, como o empregado 

nos EUA – e o que se pauta pela “marca de aparência” – a cor, como o que 

ocorre no Brasil. No primeiro caso, estabelece-se uma relação direta entre a 

aparência e a ancestralidade, por meio do sistema one-drop-rule (regra de uma 

gota); ao passo que no Brasil não há uma regra clara de descendência 

biológica para a pertença a um grupo racial, prevalecendo as identificações 

étnicas e as classificações baseadas na aparência física e na interação de uma 

variedade de status adquirida e adstrita.  

 

A “marca de aparência” constitui, portanto, um conjunto de fenótipos que 

podem estar (ou não) evidentes para o olhar do outro. Assim, brasileiros – 

filhos, netos ou bisnetos de pessoas de diferentes origens – são nomeados 
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pela cor da pele e por outros traços físicos, sem que se considere 

especificamente sua origem biológica. Uma pessoa de descendência africana 

ou asiática que, no interior de um amplo processo de miscigenação, tenha 

perdido os traços fenotípicos de sua origem biológica torna-se, muito 

provavelmente, branca. Por outro lado, ao portador de uma marca de origem 

biológica, caso dos EUA, não é permitido estabelecer um novo status, com 

base em sua aparência (PIZA, 2001, p. 8). 

 

Essa diferenciação, elaborada por Nogueira, entre marca da aparência e 

marca de origem, gerou e continua gerando debate entre os estudiosos, uma 

vez que parece implicar não haver, no Brasil, “preconceito racial”, mas, sim, 

“preconceito de cor”. Para compreender o que isso significa, Nogueira (1985) 

comparou os tipos de preconceito brasileiro e estadunidense, concluindo que, 

entre os brasileiros, não há “preconceito de origem” (descendência), mas 

“preconceito de marca”, construído com base em marcadores de aparência. 

Osório (2003, p. 21) esclarece bem essa questão: 

O preconceito racial de origem prejudica os que descendem do 
grupo discriminado, não importando se as pessoas trazem, em 
sua aparência física, os traços de seu grupo de origem. Em 
caso de miscigenação, o produto do cruzamento é identificado 
com o grupo discriminado, mesmo que fisicamente se 
caracterize pela aparência do grupo discriminador. [...] onde 
vige o preconceito de marca, a origem (descendência) não 
importa, apenas quantos traços ou marcas do “fenótipo” do 
grupo discriminado são 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 com que os sujeitos ao preconceito 
sejam sistematicamente preteridos em relação aos demais. 
 

Para Nogueira (1985), a cor é a marca principal que permite a 

identificação das possíveis vítimas do preconceito e obedece a uma escala de 

gradação, a qual varia do estritamente branco – considerado o nível ideal – até 

o completamente preto:  

O preconceito intensifica-se na razão direta dessa escala de 
cor, além da presença de outras marcas: quanto mais negra é 
a pessoa, maior a probabilidade de ela ser vítima do 
preconceito. Em essência, as categorias branca, parda e preta 
refletem essa escala: são os dois pontos extremos e as 
posições intermediárias sintetizadas em uma única categoria 
(NOGUEIRA, 1985, p. 82, apud OSÓRIO, 2003, p. 22). 
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Enfim, chega-se ao cerne da questão: a escala de cor – ou a linha de 

passagem, conforme também é conhecida – é o principal aspecto a dificultar a 

definição e a discussão da questão da cor e da identificação étnica no Brasil. 

Em outras palavras, o preconceito racial de marca (aparência) torna a definição 

do grupo discriminado – e, consequentemente, a pertença a ele também – 

flexível. Uma mesma pessoa pode ser considerada branca em determinadas 

relações sociais e em contextos delimitados, ou considerada parda ou mesmo 

negra em outras relações e contextos. Dessa forma, “a concepção de branco, e 

não-branco varia, no Brasil, em função do grau de mestiçagem, de indivíduo 

para indivíduo, de classe para classe, de região para região” (NOGUEIRA, 

1985, p. 82, apud OSÓRIO, 2003, p. 22). 

 

Atualmente, estudiosos como Wood e Carvalho (1994), Schwartzman 

(1999), Petruccelli (2000), Andrews (1998) e Osório (2003), dentre outros, têm 

evidenciado que o sistema de identificação étnico-racial no Brasil é complexo, 

ambíguo e fluido. E ele assim o é por resultar do processo sofisticado de 

combinação de elementos da aparência – cor da pele, traços corporais 

(formato do nariz e dos lábios, tipo do cabelo), origem regional e social. Ou 

seja, ele resulta da “aparência geral”, composta pela combinação entre o estilo 

de vida, o grau de instrução, a renda, o estilo em matéria de moda (penteado, 

tipo de roupa usado, marca de carro possuída) e até mesmo a simpatia ou a 

antipatia da pessoa em questão (ROCHA, 2007, p. 762). Por esses motivos, a 

categoria de identificação parda mostra-se mais complexa, uma vez que é 

aparentemente indefinível: 

A abrangência da categoria parda e sua aparente indefinição, 
por sua vez – e paradoxalmente – ampliam a objetividade da 
classificação. Sendo fluidas as linhas de fronteiras que 
separam as três grandes zonas de cor – preta, parda, branca – 
a classificação ganha a capacidade de apreender a situação do 
indivíduo classificado em seu microcosmo social, no contexto 
relacional que efetivamente conta na definição da pertença ao 
grupo discriminador ou discriminado (OSÓRIO, 2003, p. 23). 
 

Objetivando realizar essa classificação, o método utilizado pelo IBGE,5 

desde o Censo Demográfico de 1991, coleta dados sobre a cor, mediante a 

                                                 
5 A título de compreensão, as categorias empregadas pelo IBGE para classificar a população 
brasileira sofreram algumas modificações, a saber: no primeiro Censo Demográfico, realizado 
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autoidentificação, ou seja, o próprio sujeito determina a que grupo pertence. 

Estudiosos que se debruçam sobre a temática da identificação étnico-racial 

questionam como se processa a identificação de cor por parte do grupo de 

mestiços ou pardos. De fato, como afirmam Rosemberg e Piza (2002, p. 100), 

este é o grupo no qual a variação do pertencimento racial parece ser maior e 

mais influenciada pelos significados sociais da cor, já que mestiços e pardos 

transitam com certa liberdade pelas linhas de cor, estabelecendo, portanto, 

limites geralmente amplos.  

 

 

3.3.1. Operacionalização do vocábulo racial 

Apesar da concordância existente entre os diversos estudiosos de que a 

identificação étnico-racial parte da aparência, é inegável a profunda 

discordância a respeito do modo pelo qual a população brasileira a 

operacionaliza. Para D’Adesky (2001), por exemplo, existem cinco sistemas de 

identificação de cor distintos no país. São eles: 

O sistema do IBGE, usado no Censo Demográfico, com as 
seguintes categorias: branca, parda, preta, amarela e indígena; 
o sistema negro, branco e índio, referente ao mito do fundador 
da civilização brasileira; o sistema de classificação popular de 
135 cores, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD), realizada pelo IBGE, em 1976; o sistema 
bipolar branco e não-branco, utilizado por grande número de 
pesquisadores de ciências humanas; o sistema de 
classificação bipolar branco e negro, proposto pelo movimento 
negro (D’ADESKY, 2001, p. 135). 
 

A fim de compreender essa questão, Rocha (2007) menciona que 

Rosemberg (2005) chama atenção para o fato de que: 

Normalmente pesquisadores se nutrem de um equívoco: a 
associação linear e indevida entre vocabulário racial e 
identificação ou identidade racial. A associação exclusiva entre 
vocabulário oficial e aquele utilizado pelo IBGE nos Censos 
Demográficos e nas Pesquisas Nacionais de Amostras de 
Domicílios (PNADs) tem evidenciado que o vocabulário oficial 

                                                                                                                                               

em 1872, as categorias eram preto, pardo, branco e caboclo, e este último termo definia o 
grupo dos indígenas. No Censo Demográfico de 1890, a categoria pardo foi substituída pela de 
mestiço. No Censo Demográfico de 1940, a categoria mestiço voltou à denominação de pardo. 
A categoria amarelo foi criada em 1940, em função da imigração de asiáticos. No Censo 
Demográfico realizado na década de 1990, foi incluída a categoria indígena, e a classificação, 
que até então se dava pela cor, passou a envolver cor/raça e etnia. Hoje, são cinco as 
categorias utilizadas: preto, pardo, amarelo, branco e indígena.  
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brasileiro referente à cor/raça vai além daquele usado pelo 
IBGE (ROCHA, 2007, p. 766). 
 

 Por meio da análise de vários documentos, foi possível constatar, em 

síntese, que, a depender do contexto social em que determinadas expressões 

são utilizadas, elas se modificam. O termo “afro-brasileiro”, por exemplo, é 

empregado predominantemente em contextos culturais e religiosos; ao passo 

que o termo “negro” aparece em situações de explicação de discriminação e de 

preconceitos. Essa “dança” das cores e dos termos utilizados também é 

encontrada no vocabulário usado pelos brasileiros quando é necessário 

autoidentificar-se com um grupo étnico-racial, conforme será demonstrado na 

próxima seção. 

 

 

3.3.2. Vocábulos raciais 

Os pesquisadores que discutem a temática da identificação étnico-racial 

tecem críticas às categorias utilizadas pelo IBGE para classificar a população. 

Para eles, o vocabulário utilizado popularmente é extremamente rico e não se 

reduz aos termos empregados institucionalmente. Desde a década de 1950, 

com as primeiras pesquisas realizadas no Brasil sobre a identificação étnico-

racial da população, essa riqueza foi confirmada, conforme demonstra na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Número de termos referentes à cor/raça evocados em pesquisas sobre o 

vocabulário racial brasileiro.  

Autor Ano Local de pesquisa Termos de cor 

e/ou raça 

encontrados 

Pierson 

Wagley 

Hutchinson 

Harris e Kottak 

Sanjek 

IBGE (Pnad) 

Kottak 

Datafolha 

1951 

1953 

1957 

1963 

1971 

1976 

1999 

1995 

São Paulo e Bahia 

Amazonas 

Bahia 

Bahia 

Bahia 

Brasil 

Bahia 

Brasil 

5 a 20 

5 

21 

40 

116 

135 

40 

11 
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IBGE (PME) 1998 Regiões metropolitanas 143 

Fonte: Silva (1999), Telles (2003) e Rocha (2005). 

 

Parece legítimo afirmar que a riqueza desse vocabulário pode vir a se 

perder caso se mantenham apenas as cinco categorias utilizadas pelo IBGE – 

branco, preto, pardo, indígena e amarelo. De fato, quando se institucionaliza o 

vocábulo popular, há uma imposição externa que não representa a “voz do 

povo”. Para Osório (2003, p. 24), “talvez a identificação da pertença racial 

pudesse se beneficiar da inclusão de mais categorias no sistema de 

classificação, ou mesmo da captação livre dos termos designativos da 

identidade racial”. Fosse isso feito, poder-se-ia dizer que a língua portuguesa 

contaria, de acordo com a última pesquisa mencionada, com 143 identificações 

étnico-raciais.  

 

Essas são algumas das preocupações daqueles que se dedicam a 

compreender a complexidade da identificação étnico-racial no Brasil. Essas 

preocupações também adentram o âmbito institucional, de modo que a Pnad 

de 1976, tentando verificar quão adequadas eram as categorias empregadas 

pelo IBGE, elaborou um teste com questões sobre o quesito cor-raça. Os 

entrevistados deveriam responder às questões formuladas de duas formas 

distintas: a espontânea, sem predefinição de categorias, e aquela induzida 

pelas categorias predefinidas pelo IBGE. Após a compilação dos dados, 

verificou-se que 95% das respostas espontâneas se enquadravam livremente 

em apenas sete termos (branco, preto, pardo, amarelo, moreno, moreno-claro 

e claro). 

 

Outra pesquisa interessante, que teve por meta comparar respostas 

espontâneas e induzidas em relação à cor, foi realizada pelo Datafolha em 

1995. Mesmo considerando as diferenças metodológicas, a abrangência 

geográfica e os vinte anos que separam as duas pesquisas, os resultados, de 

acordo com Osório, foram praticamente os mesmos, com um pequeno 

destaque para a categoria negro, que passou de 0,1% em 1976 para 3,0% em 

1995: 
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Guardadas as ressalvas feitas em relação às diferenças entre 
os dois levantamentos, uma possível interpretação dessas 
mudanças poderia se apontar para uma maior valorização da 
negritude, representada pelos que se declaram negros em 
virtude do aumento de 41,2% da proporção de pessoas pretas 
e da redução da proporção de brancos ter sido maior que a 
proporção de pardos (OSÓRIO, 2003, p. 26). 
 

Nas duas pesquisas, as categorias de respostas espontâneas que mais 

chamaram a atenção foram a de “moreno” e de “moreno-claro”. Os 

entrevistados que se declararam como pardos, em respostas induzidas, 

definiram-se preferencialmente como morenos, em respostas espontâneas. 

Como se indicou anteriormente, “pardo” é um termo ambíguo, principalmente 

porque a tonalidade da pele está entre o preto e o branco. Quem é, 

efetivamente, o pardo?  

A categoria pardo é a dos mestiços de qualquer tipo, resultante 
da miscigenação das outras quatro categorias raciais “puras” 
da classificação. [...] é lícito assumir que todos os pardos 
devem ter ao menos o branco e o preto como descendentes, 
pois os índios foram sistematicamente exterminados e 
empurrados para as fronteiras do território nacional e a 
imigração asiática foi extremamente concentrada em 
determinadas áreas (OSÓRIO, 2003, p. 30). 
 

A categoria parda é recusada por grande parte da população e, também, 

no âmbito institucionalizado, como afirmou uma técnica do IBGE quando da 

realização do Censo, em 1991: “o termo pardo é um verdadeiro saco de gatos: 

tudo que não se enquadra nas outras categorias é jogado lá dentro. É a lata de 

lixo do Censo” (RODRIGUES, 1999, apud OSÓRIO, 2003, p. 30). Osório 

explica que o termo pardo tem uma história, visto já ser empregado em 

levantamentos e projeções sobre a composição racial da população pelo 

menos desde 1798. De igual modo, esse termo já tinha uma conotação 

negativa, uma vez que, além de não ser branco, o pardo constituía uma 

lembrança constante do “problema” de haver, no Brasil, uma quantidade 

excessiva de sangue negro misturado ao do branco, algo que subtraía a 

“pureza” e trazia uma série extensa de consequências negativas para a 

pessoa. Pode-se, então, perguntar: essa percepção continua comum ou a 

história está mudando? 
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Em novembro de 2008, o Datafolha publicou dados de uma pesquisa 

realizada em 1995, quando foram entrevistadas 5.081 pessoas em 121 cidades 

do país. Comparamos os resultados obtidos com uma pesquisa atual, de 2008, 

que ouviu 2.982 pessoas em 213 municípios. A metodologia utilizada foi a 

mesma de 1995, ou seja, empregou repostas espontâneas e induzidas, 

adotando as categorias do IBGE. Os achados encontram-se dispostos na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4. Qual é a sua cor? (respostas induzidas) 

Categoria 1995 2008 

branca 50% 37% 

Parda 29% 36% 

Preta 12% 14% 

indígena 06% 05% 

amarela 03% 03% 

Fonte: Datafolha, 23 de novembro de 2008. 

 

Os resultados são interessantes. Diferentemente do ocorrido em 1995, 

quando 50% dos entrevistados se definiram como brancos, hoje eles somam 

37%, percentual próximo dos que se autodeclaram pardos: 36%. Na 

declaração de pretos também foi observado um aumento: de 12% para 14%. 

Os dados são coerentes com a pesquisa realizada pelo IBGE, em 2007, 

quando, pela primeira vez, o somatório de pretos e pardos superou o de 

brancos, no total da população. Duas razões parecem justificar esse 

crescimento. De acordo com Marcelo Paixão (2008), o número médio de filhos 

de mulheres pretas e pardas era 3,0. Entre as mulheres brancas, a taxa era 

2,2. A diferença entre as mulheres pretas e pardas e as mulheres brancas, 10 

anos depois, caiu; porém, as primeiras continuam tendo, em média, mais filhos 

(2,3 ante 1,9). Outra razão é que as pessoas que se identificaram, em 1995, 

como brancas, deixaram de assim se identificar, passando, talvez, a se definir 

como pardas ou pretas. Para Petruccelli, técnico do IBGE, o processo de 

revalorização identitária contribuiu significativamente para a mudança do 

quadro classificatório: “O que antes não entrava nos padrões de beleza ou 

prestígio e era desvalorizado, hoje mudou para se constituir em referência, até 



 

 

67 

 

para poder usufruir de vantagens relativas” (PETRUCCELLI, 2008, p. 2). No 

que concerne às respostas espontâneas, os resultados são os constantes da 

Tabela 5. 

 

Tabela 5. Qual é a sua cor? (respostas espontâneas) 

Categoria 1995 2008 

branco 39% 32% 

Claro    2%   1% 

moreno-claro    7%   5% 

moreno 35% 27% 

moreno-escuro   1%   1% 

escuro   1% - 

Mulato   1%   1% 

Pardo   6% 17% 

Preto   4%   4% 

Negro   3%   7% 

amarelo   1%   2% 

Outras   1%   2% 

não sabe   1%   1% 

Fonte: Datafolha, 23 de novembro de 2008. 

 

Houve um aumento de respostas para “pardos”, da mesma forma que 

como termos “moreno” e “negro” passaram a ser mais utilizados nas respostas 

espontâneas. Na soma de moreno-claro, moreno e moreno-escuro, o total de 

33% corresponde praticamente ao dobro dos que se definiram como “pardos”. 

Embora não seja utilizado pelo IBGE, o termo “negro” representou 7% das 

respostas espontâneas, percentual superior aos que se declararam “pretos”. 

Da análise desses dados pode-se concluir o termo pardo, nos últimos anos, foi 

o que mais passou a ser utilizado pela população brasileira.  

 

Contudo, é interessante ressaltar que vocábulos utilizados pela 

população brasileira para autoidentificar-se, sejam eles espontâneos ou 

induzidos, são “vozes” de pessoas acima da faixa etária de 16 anos. Na 

verdade, como afirma Rosemberg (2006, p. 35), os órgãos governamentais 

“desconsideram o direito de crianças e adolescentes, até os 15 anos de idade, 
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expressar sua pertença racial, em desrespeito à Convenção Internacional dos 

Direitos das Crianças e ao Estatuto da Criança e do Adolescente”. O interesse 

deste trabalho foi, portanto, saber quais são os termos utilizados por crianças 

pequenas para se autoidentificarem e, além disso, quais critérios utilizam para 

tanto.  

 

3.3.3. Identificação étnico-racial: o foco na criança  

 

Esta seção pretende apresentar as pesquisas realizadas com crianças 

pequenas acerca da identificação étnico-racial, trabalhos desenvolvidos, em 

especial, por estudiosos norte-americanos. Inicialmente, no entanto, serão 

apresentadas as pesquisas brasileiras que, de forma direta ou indireta, 

trataram dessa temática. Como será visto, apesar do volume significativo de 

pesquisas realizadas sobre relações étnico-raciais no Brasil, crianças e 

adolescentes ainda não têm sido delas protagonistas. Na maioria desses 

estudos, a preocupação central é analisar o processo de produção e 

reprodução do preconceito racial e suas implicações para a constituição do que 

neles se define como identidade negra, como indicado anteriormente. Para 

iniciar a discussão, três estudos serão destacados. Dois deles foram realizados 

na década de 1950, para o Projeto Unesco: um conduzido por Virgínia Leone 

Bicudo e outro por Aniela Meyer Ginsberg. Mais recentemente, tem maior 

relevância a pesquisa de Cláudio S. Hutz (1988). 

 

Bicudo (1955) investigou as atitudes raciais de alunos que frequentavam 

o terceiro ano das escolas públicas primárias da Cidade de São Paulo, com o 

objetivo de evidenciar “os sentimentos e os mecanismos psíquicos de defesa 

manifestos nas atitudes relacionadas com a cor dos colegas” e a influência da 

família naquelas atitudes. Os alunos foram identificados com base em sua 

aparência e em seus traços físicos. A análise das respostas revelou, de 

maneira geral, uma preferência pelo branco, levantando, ainda, a hipótese de 

que a cor mais “carregada” do negro seria fator de rejeição, enquanto o 

“branqueamento” gradativo da pele constituiria um atenuante desse fato.  

Ginsberg (1955) pesquisou as atitudes em relação à cor por parte de 

alunos dos quatro primeiros anos escolares (ou seja, na faixa etária entre 7 e 
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14 anos), agrupados segundo a cor (brancos, pretos e mulatos). Utilizando 

bonecas brancas e negras como recurso, os resultados revelaram que tanto as 

crianças brancas como as pretas e as mulatas mostravam preferência pelas 

bonecas brancas. Ficou claro, também, que a maioria das crianças brancas, 

embora atribuísse um lugar secundário e inferior às crianças pretas, 

expressava atitudes amigáveis para com elas. Outro dado importante 

mencionado foi o de que crianças de meios burgueses e filhas de operários, 

quando moravam em bairros mistos, expressavam atitudes menos favoráveis 

aos negros do que os filhos de operários que moravam em bairros habitados 

quase que inteiramente por brancos (apud ROCHA, 2005, p. 79). 

 

O estudo de Cláudio S. Hutz (1988) sobre atitudes raciais de 80 crianças 

brancas, mulatas e negras que frequentavam uma pré-escola em Porto Alegre 

constatou, também, um viés positivo pró-branco, entre crianças brancas e 

negras (apud ROCHA, 2005, p. 80). Na década de 1990, outros estudos que, 

de certa forma, se ocuparam da questão da identificação étnico-racial de 

crianças em espaços de educação infantil foram as pesquisas realizadas por 

Eliete Aparecida Godoy e Eliana de Oliveira. Ao entrevistar profissionais de 

creches e pré-escolas, Oliveira (1994) concluiu que as educadoras 

apresentavam dificuldade em perceber a existência de preconceito e de 

discriminação naqueles espaços, havendo uma tendência,  entre as 

funcionárias brancas que se ocupavam das crianças, de branquear as crianças 

na identificação de fotos. As atendentes negras, por sua vez, tendiam a 

enegrecer as crianças. 

 

Pesquisando uma pré-escola do município de Amparo-SP que atendia 

crianças de cinco e seis anos, Godoy (1996) buscou compreender como as 

crianças negras representavam sua etnia e qual era o papel do contexto 

escolar nessa representação e na construção positiva da figura do negro na 

sociedade. Dos resultados alcançados, dois parecem-nos fundamentais. O 

primeiro refere-se ao fato de que o grupo de crianças não demonstrou 

preferências por nenhum de seus pares durante as brincadeiras com crianças 

semelhantes a elas, revelando que a consciência e a identificação racial são 

pré-requisitos para a aquisição de atitudes ou condutas negativas, mas não são 
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por si só suficientes para impedir a  interação entre crianças pequenas. O 

segundo indica que, em diferentes situações, as crianças negras de cinco anos 

apresentam autoestima, autoconceito e autoimagem negativos. Aos seis anos, 

essas crianças procuram negar sua identidade racial, demonstrando o desejo 

de possuir uma imagem diferente da sua, ou seja, mais valorizada. 

 

São parcas as pesquisas que trabalham de forma direta as relações 

étnico-raciais entre as crianças. Quanto à identificação étnico-racial com base 

em métodos sólidos e apropriados, esse número é ainda menor. Dos estudos 

existentes, a maior parte tem sérios problemas de diversas ordens, dentre os 

quais, o método e os termos utilizados, já que não se explicita como os 

pesquisadores chegaram aos empregados. Três estudos se destacam, por 

fazerem uso de um método que permite uma maior compreensão dos fatores 

que estão em jogo no processo de identificação étnico-racial. Um dos estudos 

foi realizado na década de 1970 e os dois outros foram desenvolvidos mais 

recentemente.  

 

Sanjek (1971), mencionado por Fazzi (2004) e Rocha (2005), pesquisou 

o vocabulário racial de uma vila de pescadores distante 80 quilômetros de 

Salvador-BA e a forma como crianças e adolescentes (dos 5 aos 19 anos de 

idade) adquiriam esse vocabulário. O resultado indicou a utilização de 116 

termos diferenciados. O caráter inovador desse estudo residiu no fato de ter 

investigado crianças e adolescentes, algo que, até então, não havia sido feito. 

Entre crianças menores que dez anos e entre aquelas de dez a doze anos, foi 

possível identificar oito termos diferentes de autoidentificação. Os dados 

obtidos salientam que o vocabulário racial é aprendido cumulativamente, 

acompanhando o desenvolvimento etário dos participantes. Outro resultado 

significativo foi demonstrar que crianças muito pequenas aprendem a fazer 

distinção entre os termos “preto” e “branco”, mas não usam o termo “moreno”, 

o qual só aparece entre os participantes com mais de doze anos de idade. Rita 

de Cássia Fazzi (2004) estudou crianças de sete a onze anos que 

frequentavam escolas de Belo Horizonte. Como Sanjek, também ela constatou 

o modo múltiplo de as crianças se autoidentificarem:  
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A classificação racial experimentada pelas crianças observadas 
envolve a utilização de vários termos raciais e se orienta 
principalmente pelo princípio da gradação da tonalidade da 
pele, o que faz com que uma pequena diferença de tom seja 
ressaltada. [...] o mesmo indivíduo pode ser classificado em 
categorias diferentes por diversos outros ou em diferentes 
situações, ou até mesmo sua autoclassificação pode variar 
(FAZZI, 2004, p. 72). 
 

De acordo com a autora, a gradação da tonalidade da cor da pele 

permite que se instaure, nas relações sociais mantidas entre as crianças, um 

processo de negociação social de identificação étnico-racial, sendo possível, 

até certo ponto, a manipulação das categorias que utilizam (FAZZI, 2004, p. 

73). Outro aspecto fundamental a ser enfatizado é que as crianças 

pesquisadas rejeitaram a utilização da categoria “preto” ou mesmo da categoria 

“negro”, que ocupam uma posição inferior no sistema de identificação étnico-

racial. Isso demonstra que esse sistema é hierarquizado, tendo em vista que as 

categorias possuem atributos sociais positivos e negativos. Dessa forma, as 

crianças de tez mais escura são colocadas em seu topo, constituindo alvos de 

agressões e hostilidades (FAZZI, 2004, p. 84). 

 

Rocha (2005), por sua vez, investigou alunos de escolas públicas da 

periferia de São Paulo, com idade entre nove e 21 anos. Utilizando a 

metodologia da autoidentificação, com perguntas abertas e fechadas, 

encontrou um total de dezesseis termos para a classificação de cor, sendo o 

termo “negro”, diferentemente do resultado encontrado na pesquisa de Fazzi 

(2004), evocado com certa frequência. O termo “pardo” foi mais utilizado que o 

termo “moreno”. Entre as perguntas abertas e fechadas, não houve diferenças 

substanciais, ainda que a categoria “preto” tenha sido mais frequentemente 

empregada nas questões fechadas e a “negro” tenha aparecido, sobretudo, nas 

perguntas abertas. 

 

Ao comparar pesquisas realizadas com crianças e adultos, Rocha (2005) 

constata que o termo “negro” é utilizado por gerações mais jovens e em um 

novo contexto político. Esse fato talvez seja resultado dos vários eventos 

políticos ocorridos após 1995 – dentre eles a Conferência de Durban (BRASIL, 

2000), o debate público sobre ação afirmativa e a aplicação do Censo Escolar 
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de 2005 –, momento em que se iniciou a coleta do dado cor/raça desde a 

educação infantil. Por fim, o resultado mais enfático e substancial foi o de que 

crianças e adolescentes entre nove e dezesseis anos podem, sim, responder 

adequadamente ao quesito cor/raça em iniciativas públicas ou privadas.  

 

Se, no Brasil, as pesquisas realizadas com crianças para compreender a 

identificação étnico-racial são raras, o mesmo não se pode dizer acerca dos 

EUA. Lá, desde a década de 1940, pesquisadores têm se debruçado sobre a 

complexidade dessa área de estudos, focando, principalmente, crianças em 

faixa etária pré-escolar. O mais famoso estudo a respeito do processo de 

identificação étnico-racial de crianças entre três e sete anos foi o desenvolvido 

por Mamie Clark em 1947. O método utilizado consistiu em empregar quatro 

bonecas idênticas, porém com cor de pele e cabelo diferentes. Perguntas 

foram feitas sobre a identificação e a preferência racial. Em relação à 

identificação étnico-racial, o estudo mostrou que as crianças negras tinham 

uma aguda consciência racial.  

 

Entretanto, ter consciência racial não significa contar com uma 

autoidentificação étnico-racial socialmente exata: quando se pediu às crianças 

negras que mostrassem qual boneca mais se parecia com elas, o resultado, 

como esperado, não foi sempre a indicação da boneca negra. Em relação às 

preferências raciais, a autora verificou que a maioria das crianças negras 

preferia as bonecas brancas, pois as consideravam mais bonitas. Para elas, as 

bonecas brancas tinham uma cor bonita e as bonecas negras pareciam más 

(JONES, 1973, p. 35). Na década de 1950, Mary Ellen Goodaman publicou o 

livro Consciência racial em crianças pequenas, utilizando, basicamente, a 

mesma metodologia proposta por Clark e Clark. No estudo, entrevistou 

crianças pequenas e concluiu que a percepção de que a raça negra era “feia e 

maldosa” já se encontrava difundida por volta dos quatro anos de idade 

(JONES, 1973, p. 35).  

 

Apesar da inegável importância e das contribuições das pesquisas 

realizadas especialmente pelos Clarks (1940) na década de 1960, psicólogos 

fizeram sérias críticas a elas, principalmente à metodologia, aos resultados e à 
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interpretação do trabalho. Isso desencadeou uma extensa revisão da literatura 

e incentivou pesquisas vinculadas à formação, à identidade étnica e à 

autoidentificação étnico. Com crianças negras, especialmente, os estudos 

descobriram que a preferência por um grupo racial, no caso o branco, não era 

universal, como havia sido apresentado antes e, ainda, que a dinâmica para 

verificar a identidade étnica é algo muito complexo, envolvendo, também, 

aspectos do grupo étnico ao qual se pertence. 

 

Outros resultados e avanços importantes dizem respeito à consideração 

e ao entendimento de fatores cognitivos no desenvolvimento de aspectos da 

identificação étnico-racial. A partir da década de 1940, três linhas de pesquisa 

sobre essa temática foram desenvolvidas junto a crianças: a relativa à 

autoidentificação; a relativa à preferência; e a que se volta para as atitudes 

frente à pertença étnico-racial. Em função dos objetivos deste trabalho, serão 

aqui apresentadas algumas das pesquisas que se centram na autoidentificação 

étnica.  

 

Por meio de seus estudos, Aboud (1987) constatou que: a) o 

reconhecimento de pessoas brancas ou negras desenvolve-se por volta dos 

três e quatro anos de idade; b) o reconhecimento da pertença a um grupo 

acontece, para crianças negras ou brancas, logo após essa idade; e c) o 

reconhecimento de membros de outros grupos ocorre somente por volta dos 

sete anos de idade: até então, as crianças acreditam que a identidade étnica é 

mutável, de modo que a compreensão da constância da própria identidade só 

se desenvolve posteriormente, na faixa dos dez anos de idade.  

 

Diferentemente de Aboud, Hirschfeld (1996), trabalhando com crianças 

de três a sete anos, procurou identificar a compreensão que tinham sobre a 

identidade étnico-racial, os vínculos que essa identificação mantinha com a 

hereditariedade e, ainda, a crença na possibilidade de haver mudanças 

graduais na raça, no contexto de outras mudanças físicas, ao longo da vida. O 

autor constatou que as crianças acreditavam ser a raça um atributo mais 

provável de ser herdado e de permanecer imutável ao longo da vida. Para elas, 

a raça era imutável e derivava de antecedentes familiares: “crianças menores 
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possuem uma teoria sobre a sociedade e a raça como um dos componentes 

centrais da sociedade, faz parte de suas teorias” (HIRSCHFELD, 1996, p. 119, 

apud FAZZI, 2003, p. 61). 

 

Outro aspecto importante encontrado nas pesquisas desenvolvidas por 

Aboud (1987) relaciona-se à autoidentificação incorreta: quando uma criança 

se identifica como membro de um grupo do qual ela não faz parte – tal como 

observado no estudo de Clark (1940). Nos estudos de Aboud, essa forma de 

identificar-se era mais frequente em crianças negras de seis anos de idade. 

Elas acreditavam que poderiam, em mudanças de contexto e/ou de vestuário, 

se tornar brancas. Segundo Aboud (1987, p. 40), o desejo de ser branca acaba 

por não determinar a identificação étnica: crianças negras pequenas podem 

identificar-se como brancas porque podem agir como elas, ser felizes e bem-

sucedidas como elas ou, inclusive, jogar os mesmos jogos que elas. 

 

A questão de “preferência” por um grupo étnico que não o seu de origem 

foi, também, objeto de estudo de outros pesquisadores, como Kenneth Morland 

(1958), que encontrou resultados semelhantes aos de Aboud (1987). Ao 

pesquisar crianças brancas e negras, Morland descobriu que havia, em ambas, 

uma predisposição, desenvolvida desde muito cedo, de se identificarem como 

brancas. A maioria das crianças, tanto brancas quanto negras, possuía essa 

predisposição desde os três anos de idade, podendo permanecer com ela até 

por volta dos cinco anos. Para o estudioso, essa predisposição pode ser 

decorrência direta ou indireta da convivência das crianças, inicialmente com 

seus pais e, posteriormente, com os professores na escola. Entretanto, de 

acordo com Morland (1958, p. 478), essa predisposição só é desenvolvida 

pelas crianças quando elas têm contato com as atitudes e os efeitos da 

discriminação racial.  

 

Leahcim Tufani Semaj (1981) propôs-se a mapear os critérios que 

crianças de quatro anos de idade utilizam para realizar classificações, dentre 

elas, a racial. Encontrou um baixo índice de crianças que selecionavam, de 

forma privilegiada, a raça, fato que sugere o aprendizado de que a raça é um 

dado, em princípio, “irrelevante”. Por outro lado, a maioria das crianças 
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selecionou o sexo (masculino ou feminino) como um dado relevante de 

classificação. De acordo com Semaj, isso se dá em função de o mundo social, 

para grande parte das crianças entre quatro e onze anos de idade, ser 

percebido como centrado em construções sociais que se pautam pelas 

diferenças atribuídas aos papéis femininos e masculinos.  

 

Por esses fatores, a percepção racial talvez seja mascarada (ou 

percebida) como menos importante. No entanto, após os onze anos de idade, é 

provável que a raça adquira saliência nos critérios de classificação, 

especialmente quando há a necessidade de considerá-la de maneira mais 

enfática, como quando se questiona o pertencimento a um ou a outro grupo 

étnico-racial (SEMAJ, 1981, p. 41-7). Sumariamente, é possível indicar que os 

estudos realizados sobre a identificação étnica entre crianças pequenas 

apresentam como principais resultados os seguintes: 

• O reconhecimento de que as pessoas podem ser brancas ou negras 

desenvolve-se por volta dos três e quatro anos de idade. 

• As crianças negras ou brancas só se reconhecem como membros de um 

desses grupos após os três anos idade. 

• Até os sete anos de idade, as crianças acreditam que a identidade étnica é 

mutável.  

• A predisposição para se identificar como “branca” desenvolve-se, em geral, 

após o contato com indivíduos de grupos étnicos diferentes daqueles a que 

a criança pertence. 

• A raça e o sexo são aspectos percebidos pelas crianças desde os três 

anos de idade e exercem algum tipo de influência sobre as categorizações 

sociais.  

 

Os estudos apresentados foram referências fundamentais para o 

presente estudo, que pretendeu verificar se – e em que medida – crianças de 

quatro e cinco anos conseguem fazer identificações étnico-raciais, explicitando-

as no espaço de educação infantil, que, na maior parte das vezes, representa o 

seu primeiro recinto institucionalizado. Eles foram empregados tanto para 

verificar se os dados aqui coletados indicavam avanços (ou retrocessos) em 
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relação aos resultados neles encontrados como para estabelecer comparações 

entre a sociedade brasileira e a americana, guardadas sempre as 

especificidades de uma e de outra. 
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Capítulo 4. Aportes teóricos para pesquisas 

desenvolvidas com crianças 

 

O capítulo tem como intuito apresentar duas das contribuições teóricas 

para a compreensão dos sujeitos – as crianças – envolvidas no presente 

estudo. A primeira refere-se especificamente à contribuição que a Sociologia 

da Infância tem dado, nos últimos anos, em termos de método a ser 

empregado em pesquisas realizadas com crianças. A segunda é a importância 

que a Psicologia Sócio-histórica tem dado à linguagem na constituição do 

humano. As duas teorias são aportes importantes para apreender, 

respectivamente, a criança como sujeito e a expressão de sua identificação 

étnico-racial no espaço infantil. 

 

 

4.1.  Compreender a criança: desafios e complexidades 

A Sociologia da Infância tem dado especial ênfase à necessidade 

primordial de modificar a forma como as pesquisas desenvolvidas com crianças 

têm sido conduzidas. Essa crítica, que se inicia no século XX, recai 

notadamente na Psicologia do Desenvolvimento, mais especificamente nos 

trabalhos de Piaget acerca da criança. De fato, a teoria por ele desenvolvida 

influenciou diferentes áreas do conhecimento, desde a Pedagogia e a Medicina 

até as políticas públicas e a relação cotidiana que os adultos devem manter 

com as crianças. Na ótica piagetiana, a imagem da criança centra-se em dois 

postulados: a)  o de que ela é um ser natural antes de ser um ser social e o de 

que a natureza infantil sofre um processo de maturação, desenvolvendo-se por 

meio de estágios imutáveis. Com base nessa concepção, a Psicologia do 

Desenvolvimento construiu uma compreensão hegemônica acerca da 

constituição das crianças, que implicou certa normatização da produção 

científica sobre elas:  

Mais do que observar e descrever cientificamente o 
desenvolvimento humano, a psicologia do desenvolvimento 
formula os ideais para o desenvolvimento, providencia os 
meios para torná-los reais e, mais do que isso, acaba por 
desenvolver as crianças, os adolescentes e nós mesmos – 
adultos - com base em determinados enquadramentos, 
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participando de nossa formação como sujeitos e como objetos 
(JOBIM; SOUZA, 2005, p. 41). 

 

Ao buscar compreender como se processa o desenvolvimento humano, 

a Psicologia acabou estruturando e padronizando a experiência da criança no 

que concerne aos comportamentos cognitivos, afetivos e psicossociais: 

Os conceitos desenvolvidos por essa teoria, vão sendo 
construídos e reconstruídos no interior de outras teorias, 
passando a interferir diretamente na forma como se estrutura o 
comportamento das crianças e adolescentes, modelando suas 
formas de ser e agir de acordo com as expectativas culturais, 
políticas e econômicas do contexto social mais amplo (JOBIM; 
SOUZA, 2009, p. 40).  
 

Também no século XX, ademais de ser considerada universal e 

uniforme, a criança passou a ser normatizada mediante o tratamento que lhe 

era dado principalmente no ambiente familiar e escolar. A criança era 

considerada um não adulto, um ser incompleto: 

O conceito de socialização constitui, mais do que um 
constructo interpretativo da condição social da infância, o 
próprio fator da sua ocultação: se as crianças são o “ainda 
não”, o “em vias de ser”, não adquirem um estatuto ontológico 
social pleno – no sentido em que não são “verdadeiros” entes 
sociais completamente reconhecíveis em todas as suas 
características, como seres interactivos, racionais, dotados de 
vontade e com capacidade de optar entre valores distintos – 
nem se constituem, como um objecto epistemologicamente 
válido, na medida em que é sempre a expressão de uma 
relação de transição, de incompletude e dependência 
(SARMENTO, 2009, p. 16). 
 

Assim, o presente trabalho considera que as crianças devem ser vistas 

como seres que têm voz própria, produtores de culturas ao interagirem entre si 

e com os adultos. A criança não é, nessa ótica, um ser em potencial, nem um 

devir: ela é participante ativa da construção da história no aqui e agora, ativa 

em seu processo de humanização. Nesse sentido, de acordo com Manuel Pinto 

(1997, p. 63), há a necessidade de uma “desconstrução e análise crítica de 

imagens mitificadas e estereotipadas acerca das crianças, que perpassam os 

discursos, as práticas sociais e, em geral, as formas variadas de representação 

da infância”.  
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Conhecer as crianças permite-nos aprender mais sobre: a) as maneiras 

como a sociedade e a própria estrutura social conformam a infância; b) o que 

essas diferentes maneiras de conceber a infância reproduzem das estruturas 

sociais ou o que as próprias crianças produzem e transformam por meio de sua 

ação no social; c) os significados socialmente aceitos e transmitidos; e d) o 

modo como o homem e, mais particularmente, as crianças, na condição de 

seres humanos de pouca idade, constroem e transformam o significado das 

coisas e das próprias relações sociais (ROCHA, 2008 p. 48). Para tanto, como 

ressalta Jenks (2005, p. 63), uma investigação interessante sobre a infância 

não requer “gostar de crianças, adorar crianças, ter crianças, viver com 

crianças ou perspectivar as crianças como significativamente mais ou menos 

importantes do que qualquer outro grupo da sociedade”. 

 

Para conhecer as crianças, é necessário, primeiramente, não apenas 

ouvi-las, mas, sobretudo, escutá-las. Mayall (2005, p. 123) defende que, ao 

dialogar com elas, é possível aprender com elas como constroem 

conhecimento e como aprendem. Esse conhecimento deve ser singular, já que 

não há uma infância, mas, sim, múltiplas infâncias vivenciadas em contextos 

diversos, heterogêneos, em tempos históricos distintos. No Brasil, estudiosos 

que buscam compreender o mundo social das crianças e sua diversidade, 

pautados principalmente pelas diferenças de gênero, classe e raça, têm dado 

ênfase à necessidade de articular diferentes disciplinas de modo a não 

somente apreender sua complexidade como, também, estruturar um campo 

teórico-metodológico. Ao realizar uma breve análise sobre a evolução do lugar 

da criança nas pesquisas, Rocha (2008, p. 44) afirma que: 

É perceptível como a atenção de outros campos científicos, 
particularmente a História, Sociologia, Antropologia, tem 
permitido conhecer, em termos menos redutíveis, as questões 
que envolvem as crianças e a infância [...] indicando uma 
perspectiva cada vez mais forte de articulação dos diferentes 
saberes sobre a criança e a infância, na direção da construção 
de um campo de Estudos da Infância. 
 

Assim no campo da Psicologia, as contribuições da teoria sócio-

histórica, notadamente as contribuições dadas por Vygotski (2001), têm sido 

muito bem aceitas para compor o quadro científico que busca compreender a 
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criança como um sujeito histórico e produtor de culturas. Para Vygotski, ao 

mesmo tempo que é transformada pelos valores culturais do seu ambiente, a 

criança também o transforma. O autor salienta, assim, que o conhecimento é 

fruto das interações sociais que se estabelecem na e pela mediação de signos 

culturais construídos pela coletividade (JOBIM; SOUZA, 2009, p. 40). Nesse 

sentido, compreender a criança como um ser desde sempre social e produtor 

de cultura é o seguinte objetivo.  

 

 

4.2. A palavra: sentidos e significados 

Para Vygotski (2001), é na atividade compartilhada, fazendo uso de 

instrumentos físicos e, notadamente, sígnicos (tais como as várias linguagens), 

que nós nos desenvolvemos e nos constituímos como humanos. Por meio do 

que denominou de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), explica que as 

crianças apreendem os signos e suas significações com parceiros mais 

experientes e em interação com eles, caso, por exemplo, das situações formais 

e informais de ensino. A ZDP exprime a ideia de que há uma distância 

metafórica entre aquilo que as crianças conseguem fazer sozinhas, ou seja, 

sem nenhuma ajuda – situação denominada de nível de desenvolvimento real 

da criança (NDR) – e aquilo que fazem ao interagir colaborativamente com 

adultos ou pares mais experientes, mediante o auxílio que deles recebem. Com 

isso, Vygotski postula o caráter social do sujeito, uma vez que: 

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas 
vezes no decurso do desenvolvimento da criança: a primeira 
vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, 
como funções interpsíquicas; a segunda nas atividades 
individuais, como propriedades internas do pensamento da 
criança, ou seja, como funções intrapsíquicas (VYGOTSKI, 
2005, p. 14).  
 

Para esse autor, o desenvolvimento humano consiste em um processo 

de apropriação do uso de ferramentas, por meio da interação social com 

parceiros que já as dominam. Uma dessas ferramentas e, certamente, a 

principal, são as várias linguagens que se aprende a usar (como a da 

matemática, a fala, a escrita, a obra de arte, a notação musical etc.). A 

interação social mais efetiva, portanto, é aquela que atua na ZDP, contando 
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com a orientação de um participante que já sabe selecionar e utilizar as 

ferramentas adequadas para solucionar um determinado problema. Desta 

forma a linguagem serve, primeiramente, como instrumento, como meio de 

comunicação da criança com as pessoas que a rodeiam. Posteriormente, 

quando apropriada, ela se converte em função mental, central para o 

pensamento. A aquisição da experiência social humana via linguagem é, pois, 

constitutiva dos vários modos de ser, sentir e agir das crianças, todos eles 

produtos da história social e não da herança biológica. A linguagem cumpre, na 

configuração do humano, uma tripla função: a de comunicação, a de 

planejamento e a de autorregulação da conduta. Além disso, ao se vincular ao 

pensamento, a linguagem permite operações de generalização e a formação 

de conceitos, constituindo-se, portanto, em meio de expressão do pensamento. 

Como afirma Luria (2005, p. 80): 

Quando a criança assimila a linguagem, fica apta a organizar 
de nova maneira a percepção e a memória; assimila formas 
mais complexas de reflexão sobre os objetos do mundo 
interior; adquire a capacidade de tirar conclusões das suas 
próprias observações, de fazer deduções. Ela conquista todas 
as potencialidades do pensamento. [...] Ao assimilar palavras e 
ao usá-las, a criança analisa e sintetiza os fenômenos do 
mundo exterior, usando sua experiência pessoal. 

 

Todavia, a articulação necessária e existente entre pensamento e 

linguagem apenas se concretiza via mediação dos significados. É pela 

mediação dos processos de atribuição de sentido e de significados, portanto, 

que são gerados espaços de inteligibilidade da palavra. Nesse sentido, o 

significado não é apenas parte constitutiva da linguagem, mas também do 

pensamento. Assim, “para compreender a fala de alguém, não basta entender 

suas palavras; é preciso compreender seu pensamento, que é sempre 

emocionado; é preciso apreender o significado da fala” (AGUIAR, 2001, p. 

130). O significado corresponde, no campo semântico, às relações que a 

palavra pode manter com o(s) referente(s) ao reapresentá-lo(s). Ao passo que, 

no campo psicológico, o significado é uma generalização, um conceito, 

produções históricas e sociais por meio das quais os seres humanos se 

comunicam e socializam suas experiências: 

O significado da palavra só é um fenômeno de pensamento na 
medida em que o pensamento está relacionado à palavra e 
nela materializado e vice-versa: é um fenômeno do discurso 
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apenas na medida em que o discurso está vinculado ao 
pensamento e focalizado por sua luz. É um fenômeno do 
pensamento discursivo ou da palavra consciente, é a unidade 
da palavra com o pensamento (VYGOTSKI, 2001, p. 398). 

 

Segundo Aguiar e Ozella (2005, p. 4), a apropriação da linguagem 

contribui também para o desenvolvimento da consciência do sujeito. É pela 

palavra que apreendemos o modo de “ser, pensar e agir do sujeito”. Entretanto: 

os significados das palavras, não são estáticos, imutáveis. Pelo 
contrário, são dinâmicos, modificam-se, desenvolvem-se e, 
assim sendo, modificam também a relação do pensamento 
com a palavra. Nesse sentido, toda essa relação, que tem 
como elemento mediador a palavra carregada de significado, 
configura-se como um processo dinâmico, em desenvolvimento 
(SOARES, 2006, p. 34). 
 

Ao transformar-se em linguagem, o pensamento reestrutura-se e 

modifica-se (VYGOTSKI, 2001, p. 412). É, portanto, por essa razão que não se 

pode dizer que o pensamento se expressa na palavra: de fato, ele nela se 

realiza. Essa transição do pensamento para a palavra passa pelo significado e 

pelo sentido. A compreensão de um pensamento implica, dessa forma e 

necessariamente, a compreensão do sentido que o constitui. Para melhor 

compreender essa ideia, vale explicar que os significados constituem o ponto 

de partida, uma vez que, contendo mais do que aparentam, permitem que se 

alcancem, por meio deles, zonas mais instáveis, fluidas e profundas: as de 

sentido (SOARES, 2006. p. 28). Os sentidos são sempre muito mais amplos 

que os significados, por constituírem uma articulação única e particular de 

eventos psicológicos, a qual é realizada pelo sujeito em sua relação com o 

mundo: 

O sentido permite, portanto, uma apreensão mais precisa do 
sujeito, entendido como a unidade dos processos cognitivos, 
afetivos e biológicos. Ação, pensamento e afeto jamais se 
separam e é essa unidade que explica os motivos e as causas 
do pensamento, dos afetos e das atividades. Entender o sujeito 
implica, portanto, aproximar-se das zonas de sentido (DAVIS; 
JUNQUEIRA, 2008, p. 5). 
 

De acordo com Soares (2006), a relação do sujeito com o mundo, 

compreendida como um processo de apropriação da realidade, não transforma 

apenas o mundo externo: 

Ao agir sobre o mundo, o sujeito apreende o significado das 
suas ações, o que o faz articular sempre novas significações. 
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Essas novas significações, articuladas, transformam o sujeito, 
modificando-o internamente; modificam, enfim, sua 
subjetividade, que é social e historicamente constituída 
(SOARES, 2006, p. 35).  

 
 Ainda, para Soares (2006), paradoxalmente, significados e sentidos, 

sendo duas categorias diferentes, são, também, complementares, sem que 

uma se dilua na outra. Os sentidos, entretanto, não se reduzem aos 

significados. Vygotski (2001) ajuda a compreender que: 

O sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, 
que tem várias zonas de instabilidade variada. O significado é 
apenas uma dessas zonas de sentido que a palavra adquire no 
contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais 
estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos 
diferentes, a palavra muda facilmente de sentido. [...] O sentido 
real de uma palavra é inconstante. Em uma operação, ela 
aparece com um sentido, em outra, adquire outro (VYGOTSKI, 
2001, p. 465, apud SOARES, 2006, p.96). 
 

Comparados aos significados, os sentidos são mais singulares, 

subjetivos. São também mais flexíveis, variando conforme o contexto de 

enunciação do discurso. Assim, os sentidos referem-se mais de perto aos 

indivíduos, que são sempre constituídos historicamente, com base na dinâmica 

das suas relações sociais. Os sentidos encontram-se, portanto, implicados na 

unidade afetivo-cognitiva que constitui o ser humano e, sendo assim, estão 

também implicados na subjetividade que os constitui em sua historicidade 

(SOARES, 2006, p. 36). 

 

 

4.3. Identidade étnico-racial: sentidos e significados 

São parcos os trabalhos sobre relações étnico-raciais que se apoiam na 

teoria desenvolvida por Vygotski (2001, 2005), empregando, especificamente, 

sua abordagem acerca da linguagem, seus sentidos e significados. Do 

levantamento realizado, dois estudos merecem destaque: o trabalho de Ivone 

Oliveira (2005), Preconceito e autoconceito: identidade e interação na sala de 

aula, cujo objetivo era compreender os aspectos implicados nos modos como o 

aluno se vê e se avalia na escola. O outro, de Vera Neri (2002), Os 

estereótipos racistas nas falas e gestos de educadoras infantis, realizado em 
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uma escola de educação infantil, cujo principal intuito era averiguar as 

interações sociais e a formação da identidade em crianças negras. 

Se, como indicado anteriormente, Vygotski (2001, 2005) entende que 

tudo que faz parte do mundo interno do indivíduo é mediado pela palavra, 

encontramos no estudo da linguagem um rico material para a análise dos 

processos de identificação étnico-racial. De fato, é por meio dessa abordagem 

de linguagem que se procurará identificar, aqui, tanto o “sentido” da 

identificação étnico-racial (relacionando cultura e significado pessoal) como seu 

“significado” cultural coletivo. Tanto um como o outro – sentido e significado – 

constituem aspectos centrais para entender a produção do novo com base no 

que já é partilhado na cultura. A análise da fala das crianças deve permitir 

apreender não só o que elas expressam sobre sua inserção em uma dada 

cultura, como também a configuração pessoal que dão aos significados 

coletivos compartilhados. Incluem-se aí, como não poderia deixar de ser, os 

preconceitos e as atitudes discriminatórias, conforme descritos no primeiro 

capítulo. Ainda, para apreender as identificações étnico-raciais das crianças, 

faz-se necessário considerar que as características e peculiaridades individuais 

são construídas nas interações com o outro, em situações concretas de um 

dado espaço e em determinados momentos históricos:  

A pessoa é múltipla, porque são múltiplas as vozes que 
compõem o mundo social e os espaços e as posições que vai 
ocupando nas práticas discursivas. [...] Essa multiplicidade de 
vozes e posições que dialogam entre si submetem a pessoa, 
mas, ao mesmo tempo, preservam a abertura para a inovação 
e para a construção de novos posicionamentos e processos de 
significação acerca do mundo, do outro e de si mesma 
(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004, p. 25).  
 

Por intermédio das interações e da multiplicidade de vozes, as crianças 

desenvolvem identificações específicas e únicas que, não obstante, podem ser 

revistas, desde que questionem e negociem seus significados sociais e seus 

sentidos individuais. O contexto em que se desenvolvem tais modificações e 

negociações é essencial porque permite que as crianças – e a multiplicidade de 

vozes que as constitui – apreendam o outro e, assim, apreendam melhor a si 

mesmas. Nesse aspecto, o espaço de educação infantil torna-se privilegiado já 

que: 

Ele define e é definido pelo número e características das 
pessoas que o freqüentam, sendo ainda marcado pela 
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articulação da história geral e local, entrelaçadas com os 
objetivos atuais, com os sistemas de valores, as concepções e 
as crenças prevalentes. São, também, definidos por e definem 
os papéis sociais (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 
2004, p. 25). 
 

Se o espaço de educação infantil contribui para que as crianças 

reproduzam as relações de discriminação da sociedade mais ampla, ele 

contribui, também, para que elas eventualmente aprendam e desenvolvam 

novas relações, agora pautadas pela igualdade, pelo respeito às diferenças e 

pelo reconhecimento da riqueza da diversidade humana e étnico-racial. 
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Capítulo 5. Método 

 

5.1. Pesquisa qualitativa e abordagem etnográfica 

 

Este trabalho insere-se no campo da pesquisa qualitativa, que, de 

acordo com André (1995), teve origem no final do século XIX. Denomina-se 

pesquisa qualitativa aquela que não envolve manipulação de variáveis nem 

tratamento experimental, estudando o fenômeno em seu acontecer natural. Na 

abordagem qualitativa, existem várias modalidades de pesquisa. Aqui, foi 

adotada a etnografia, empregada, inicialmente, na área da Antropologia, tendo 

como principal preocupação a apreensão dos significados que as ações e os 

eventos têm para as pessoas ou para os grupos estudados. Ou seja, a 

etnografia pretende identificar como os sistemas de significados constituem a 

cultura, definida por Sprandley como o conhecimento já adquirido que as 

pessoas usam para interpretar experiências e para agir no plano real (ANDRÉ, 

1995, p. 15-25). Por outro lado, Geertz (2008), discutindo o mesmo conceito, 

considera que, como “o homem é um animal amarrado a teias de significados 

que ele mesmo teceu”, cabe assumir a cultura “como sendo essas teias e a sua 

análise, portanto, não como ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura de significado” (GEERTZ, 2008, p. 4). 

 

Para os antropólogos, a etnografia refere-se tanto ao conjunto de 

técnicas para coletar dados sobre valores, hábitos, crenças, práticas e 

comportamentos de um grupo social, quanto ao registro dos resultados obtidos 

por meio da aplicação dessas técnicas. Diferentemente, para os pesquisadores 

da área da Educação, o uso da etnografia responde a uma preocupação com o 

processo educativo, caracterizando enfoque distinto, que emprega critérios 

diferentes daqueles considerados requisitos etnográficos, como uma longa 

permanência do pesquisador no campo, o contato com outras culturas e o uso 

de amplas categorias sociais de análise de dados. Nesse sentido, pode-se 

dizer que a etnografia utilizada na Educação difere daquela empregada nas 

Ciências Sociais. 
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Essa adaptação caracteriza os estudos do campo educacional como 

etnográficos, ainda que não em sentido estrito. Por exemplo, uma pesquisa 

educacional pode ser considerada etnográfica quando emprega técnicas que 

são tradicionalmente associadas à etnografia, ou seja: a observação 

participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos. Chama-se 

observação participante porque o pesquisador sempre, em certa medida, 

interage com a situação estudada, afetando-a e sendo afetado por ela. Em 

relação aos procedimentos de coleta de dados, as entrevistas têm a finalidade 

de levantar e/ou aprofundar questões e de esclarecer situações e problemas 

observados. Os documentos, por sua vez, ajudam a contextualizar o fenômeno, 

permitindo compreender suas diferentes articulações, completando as demais 

informações coletadas. 

 

Outro aspecto que merece ser ressaltado na abordagem etnográfica é 

que seu objetivo não é obter um retrato ou uma reprodução da realidade: trata-

se de compreender a realidade estudada. A descrição etnográfica é, portanto, 

marcada fortemente pelas características do pesquisador: idade, sexo, 

cor/etnia, classe social, nível de instrução etc. Assim, não se trata, de forma 

alguma, de um relato neutro ou desprovido de valores. Erickson, segundo 

André (1995), aponta que, para garantir a eficácia da pesquisa etnográfica, é 

necessário contemplar, dentre outros, os seguintes aspectos: 

1. A preocupação com o rigor da pesquisa, mostrando seus pressupostos e 

os dados que dão origem às interpretações. O relatório de pesquisa deve, 

portanto, ser rico em detalhes, trazendo vinhetas, descrições minuciosas 

de lugares, pessoas e situações observados como, por exemplo, o dia a 

dia das pessoas, citações literais de suas falas, suas opiniões sobre 

diferentes fatos, indicando os pontos divergentes e a frequência de 

variação no sentido atribuído aos eventos, no tempo e no espaço.  

2. O cuidado em registrar não apenas o que aconteceu, mas – e, sobretudo – 

como ocorreu. Para tanto, faz-se necessário recorrer à microetnografia, 

utilizando os relatos como fonte primária. O texto-base não é só narrativo, e 

a transcrição das situações observadas/vivenciadas abre a possibilidade de 

novas e diferentes interpretações, tornando a análise paulatinamente mais 

refinada. A descrição das situações e a transcrição das falas constituem, 
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por si sós, um documento vivo e, como tal, passível de ser lido, analisado e 

discutido, tornando sua interpretação cada vez mais precisa. 

 

Martyn Hammersley e Paul Atkinson (1994) argumentam que a 

etnografia é um método de investigação social, por meio do qual o etnógrafo 

participa, abertamente ou não e durante um tempo relativamente extenso, do 

cotidiano de determinadas pessoas, observando o que se passa, escutando o 

que dizem e indagando-as sobre as coisas que ocorrem. Ou seja, fica imerso 

no campo estudado para coletar todo tipo de dados que possam iluminar os 

temas em estudo.  

 

A etnografia, tal como outros métodos de investigação, tem vantagens e 

desvantagens. De um lado, ela permite ao investigador retratar as atividades e 

as perspectivas dos atores, algo que permite relativizar as eventuais 

concepções prévias que ele tenha do fenômeno. De fato, ao implicar a 

permanência no campo, essa abordagem propicia a substituição de visões 

equivocadas e a modificação de estratégias empregadas, ampliando, inclusive, 

o processo de elaboração teórica (HAMMERSLEY; ATKINSON, 1998, p. 38). 

Por outro lado, a principal crítica recai sobre a subjetividade do pesquisador, 

que pode prejudicar a acuidade do estudo, se cuidados não forem tomados 

para tal. 

 

O uso de múltiplas formas de informação marca também a etnografia, 

evitando, com isso, o risco de confiar em apenas uma. Esse caráter plural dos 

dados colhidos proporciona a base para realizar uma desejada triangulação, 

situação na qual se comparam tanto as informações como os modos por meio 

dos quais elas foram coletadas. Isso permite que se obtenha mais controle e 

confiabilidade nos dados da pesquisa e se conquiste, portanto, uma maior 

qualidade na análise.  
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5.1.1. Etnografia com crianças: uma possibilidade de escuta 
 

A etnografia tem sido considerada uma abordagem eficaz em estudos e 

pesquisas que envolvem crianças. Isso não deve ser entendido, no entanto, 

como uma mera transposição de procedimentos utilizados junto à população 

adulta para seu emprego junto a crianças. Embora os recursos etnográficos em 

pesquisas com crianças sejam considerados os mais adequados, utilizá-los 

não é tarefa fácil. O caminho a ser trilhado é marcado pelas incertezas próprias 

de cada dia e de cada momento, pois nunca se sabe ao certo o que pode 

garantir o sucesso na busca de dados. Ao longo do processo de construção de 

significados do e para o mundo social, as crianças inventam, reinventam, 

negociam e estabelecem códigos e limites que nem sempre o adulto consegue 

compreender. Como esclarecem Delgado e Müller (2008): 

Precisamos conviver com as incertezas nos estudos das 
crianças, agora não mais compreendidas como sujeitos 
passivos. Elas são capazes de burlar algumas regras e normas 
dos adultos e criam entre elas verdadeiros sistemas culturais 
de apreensão dos significados do mundo que ainda 
necessitamos estudar e compreender (p. 144).  
 

Vale ressaltar que o presente estudo, ao empregar a abordagem 

etnográfica, seguiu estritamente as recomendações de André (1995) e de 

pesquisadores vinculados à Sociologia da Infância, a saber: a) uma 

permanência significativa do pesquisador no campo; b) o contato próximo com 

a cultura infantil (diversa da do adulto) e com a do espaço de educação infantil; 

c) o uso de categorias construídas a posteriori na análise de dados.  

 

 

5.1.2. A etnografia e a apreensão da identidade e a identificação 

étnico-racial de crianças pequenas 

 

Se a abordagem etnográfica tem se consolidado como um conjunto de 

procedimentos para a coleta de dados em pesquisas realizadas com crianças, 

ela dificilmente tem sido empregada em estudos, particularmente nos norte-

americanos, que buscam compreender a identificação étnico-racial de crianças 
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pré-escolares. Ao que tudo indica, coletar tais dados apresenta muitas 

dificuldades.  

 

Segundo Aboud (1987), o procedimento de utilizar bonecas de diferentes 

cores, criado por Clark & Clark na década de 1940, não é apropriado, uma vez 

que as crianças negras não se sentem identificadas com a cor das bonecas 

que lhes são apresentadas. Em relação ao uso de fotografias, apesar de 

mencionar que é um procedimento mais eficaz, Aboud ressalta que a criança 

pode ter dificuldade de identificar seu pertencimento ou não a um determinado 

grupo se lhe forem apresentadas fotografias isoladas. Quanto às crianças 

mestiças, a abordagem é ainda mais complexa, dado que, com base na 

aparência, elas podem fornecer respostas dúbias em função de os atributos 

considerados não serem, por si sós, suficientes para alcançar uma resposta 

conclusiva. As crianças, nesse caso, teriam de recorrer às graduações na 

tonalidade da pele e/ou do tipo de cabelo. 

 

Aboud (1987) indica, portanto, a importância de buscar outros 

procedimentos que permitam verificar se a criança pequena já emprega certos 

critérios de identificação étnico-racial, como cor, língua, ancestralidade etc. 

Para o presente trabalho, como mencionado anteriormente, essa busca levou-

nos a optar por uma abordagem etnográfica, semelhante à desenvolvida por 

Roby M. Holmes (1995) junto a crianças pré-escolares, na tentativa de verificar 

como elas percebiam e valoravam as cores/raças.  

 

 

5.2. Ética e compromisso no desenvolvimento da pesquisa 
 

A ética é um aspecto essencial em toda e qualquer pesquisa, seja ela 

conduzida junto a adultos ou crianças. Contudo, neste último caso, é preciso 

redobrar a atenção, pois pesquisar com ética é agir com respeito (GRAUE; 

WALSH, 2003, p. 75). Por exemplo, no caso da criança pequena, quem 

consente em participar da pesquisa? A resposta só pode ser uma: são as 

crianças que dão essa permissão e, também, são elas que fixam as regras a 

serem seguidas pelos adultos. Como afirmam Graue e Walsh (2003), um 
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investigador deve ser humilde o suficiente para ser percebido pelas crianças 

como uma pessoa sensível, que quer aprender com elas. Dessa forma, 

segundo Soares (2006), uma pesquisa é ética quando:  

 

Considera a alteridade e diversidade que definem a infância 
enquanto grupo social, com as especificidades que o 
distinguem de outros grupos. Tais especificidades exigem, por 
isso mesmo, considerações éticas diferenciadas, tal como a 
que mostra que a singularidade existente dentro de uma 
mesma categoria social (a infância) encerra infindáveis 
realidades, a depender da idade, do gênero, da experiência e 
do contexto sócio-econômico. Todos esses aspectos dão 
origem às múltiplas formas de estar, sentir e agir das crianças 
(p. 16). 
 

De acordo com CAMPOS (2008), antes de iniciar o trabalho, é importante 

não só levantar as situações que podem, eventualmente, provocar nas crianças 

algum constrangimento, como também:  

 

• solicitar carta de consentimento dos adultos e das 
instituições envolvidas, detalhando os objetivos do trabalho, 
o método a ser utilizado e, sobretudo, o compromisso de 
manter o sigilo quanto à identidade das crianças e das 
instituições, protegendo-as. É preciso informar, ainda, qual 
será o papel do pesquisador; 

• usar pseudônimos para se referir às crianças, a seus 
professores e a seus pais. Fotos não devem aparecer no 
trabalho, sem a devida permissão; 

• cuidar para que as informações recolhidas não exponham 
as crianças e/ou as tornem vulneráveis a qualquer tipo de 
perigo; 

• conhecer e respeitar a cultura local; 
• estar atento às expectativas dos participantes acerca dos 

resultados da pesquisa, para não gerar frustrações 
posteriores (p. 39). 

 

O uso do nome verdadeiro das crianças, bem como a solicitação de seu 

consentimento para participar ou não da pesquisa, têm sido discutidos no Brasil 

desde a década de 1970. O primeiro evento público que tratou da 

complexidade da questão ética no país ocorreu em 1979, quando Fúlvia 

Rosemberg coordenou um seminário no qual discutiu, com pesquisadores de 

diferentes áreas, questões que abordavam não só o sentido de obter o 

consentimento das crianças para participar de pesquisas, mas também os 

abusos, os riscos e os benefícios envolvidos nesse tipo de estudo. Mais 
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recentemente, em 2002, Sônia Kramer retomou essa temática, discutindo, em 

especial, questões relacionadas ao uso do nome verdadeiro de crianças: 

 

De antemão recusamos alternativas tais como usar números, 
mencionar as crianças pelas iniciais ou as primeiras letras do 
seu nome, pois isso negava a sua condição de sujeitos, 
desconsiderava a sua identidade, simplesmente apagava quem 
eram e as relegava a um anonimato incoerente com o 
referencial teórico da pesquisa (p. 7). 
 

Até os dias atuais, deve-se aqui ressaltar, essa não é uma questão bem 

resolvida. De acordo com Kramer (2002), uma de suas orientandas optou por 

omitir o nome da escola na qual realizou seu estudo e, ainda, escolheu tratar a 

criança apenas pelo primeiro nome, sem identificar o sobrenome. Tal 

procedimento, por contemplar tanto a necessidade de sigilo quanto a de 

reconhecimento da condição de sujeito das crianças, foi utilizado também na 

presente pesquisa. Em caso de crianças com nomes semelhantes, foram 

empregados o primeiro e o segundo nome, como forma de distingui-las. A 

professora, a coordenadora e os demais adultos, quando mencionados, foram, 

também, identificados somente por meio do primeiro nome. O nome da escola 

foi omitido.  

 

5.3. A entrada na escola e as crianças que fizeram parte da 

pesquisa 

 

Selecionou-se a escola municipal de educação infantil (Emei) em que a 

pesquisa foi desenvolvida em função de sua proximidade da residência da 

pesquisadora, a necessidade de uma permanência significativa em campo e 

pelo fato de a pesquisa e a pesquisadora terem obtido dela uma boa 

receptividade. Em agosto de 2008, a Emei foi contatada e foi-lhe solicitada 

autorização para lá desenvolver o trabalho de campo junto a crianças de quatro 

a cinco anos de idade. A pesquisadora encontrou-se com a coordenadora 

pedagógica, apresentou-lhe o estudo e obteve sua autorização para realizá-lo. 

Foi feita a sugestão de colher os dados em uma sala na qual se reuniam 

crianças da faixa etária solicitada no período das 11 às 15 horas. Essa sala era 

composta por 33 crianças (20 meninas e 13 meninos), sendo que ocorreram 



 

 

93 

 

mudanças na composição da sala de aula no início de 2009: algumas (N=6) 

não retornaram à escola de educação infantil das férias e novas crianças (N=6) 

nela entraram.  

 

A sugestão de sala feita pela coordenadora foi aceita e, em seguida, a 

pesquisadora encontrou-se com sua professora. Durante a conversa 

entabulada, a proposta do estudo foi-lhe também apresentada. Posteriormente, 

repetiu-se essa apresentação para os demais professores, explicitando o 

roteiro do trabalho de campo, a importância social e teórica da pesquisa, o 

papel e o compromisso da pesquisadora com o trabalho e os cuidados éticos 

que regiam o estudo. O intuito foi divulgar, na instituição, a importância de se 

lidar com a diversidade de crianças, respeitando-as e valorizando-as. Com a 

entrada de uma nova diretora, recém-chegada à escola, foi preciso explicar-lhe 

o projeto de pesquisa. Ela o aprovou e incumbiu-se de solicitar a autorização 

formal para o estudo ser realizado na escola junto à supervisão escolar e aos 

pais dos alunos. Após uma semana, a pesquisadora foi informada de que todas 

as autorizações haviam sido concedidas por escrito – algo primordial, como 

assinala Corsaro (2005): 

 
Uma documentação de entrada, aceitação e participação é 
imperativa nos estudos etnográficos por vários motivos. Muito 
obviamente essa documentação permite estimar possíveis 
efeitos disruptivos do processo de pesquisa sobre o fluxo 
normal de rotinas e práticas culturais. A preocupação, neste 
caso, não é tanto com o grau de participação, mas com os 
efeitos das práticas rotineiras de coleta de dados (com 
entrevistas informais, anotações, gravações audiovisuais e 
coleta de artefatos). Além do mais e de modo mais sutil, uma 
vez que a entrada, aceitação e participação são processos com 
histórias de desenvolvimentos, sua documentação fornece a 
visualização dos processos produtivos e reprodutivos nas 
culturas locais (p. 445).  
 

Para os pais, o projeto de pesquisa foi apresentado pela coordenadora 

pedagógica durante uma reunião de pais e mestres. Posteriormente, a 

coordenadora pedagógica, a professora, os pais e a pesquisadora, assinaram 

um termo de consentimento (conforme anexo 3), no qual, além de explicitar os 

objetivos da pesquisa, era assegurado que as imagens das crianças não 

seriam utilizadas e que os nomes dos alunos, da escola e de seus profissionais 
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seriam mantidos em sigilo. Isso feito, foi possível entrar e permanecer na 

escola durante dois semestres – o segundo de 2008 e o primeiro de 2009. No 

primeiro semestre, a escola era visitada todos os dias e, no segundo semestre, 

três vezes por semana.  

 

 

5.4. Procedimentos de coleta de dados 
 
5.4.1. Observação participante: registros e dilemas 

 

Fiz as observações participantes seguindo o apregoado pela Sociologia, 

ou seja, buscando identificar como as crianças se comportavam, que sentido 

atribuíam às coisas ao seu redor, às suas ações e, principalmente, àquelas que 

se davam durante as interações mantidas com outras crianças, com os adultos 

e comigo (HAGUETE, 1987, p. 59). Ao longo dos dias, a forma de registrar o 

que via e compreendia foi se diferenciando. No segundo semestre de 2008, ia 

à escola praticamente todos os dias da semana e lá permanecia durante todo o 

tempo. Os registros eram realizados posteriormente, longe da presença das 

crianças e da professora, quando tentava expressar de maneira consciente e 

sistemática (HAGUETE, 1987, p. 63) as atividades do grupo, os interesses e os 

afetos aí envolvidos, buscando apreender os processos que as crianças 

haviam vivenciado.  

 

A opção por registrar o ocorrido apenas fora da escola decorreu do fato 

de eu priorizar, em um primeiro momento, o estabelecimento de uma relação 

boa com as crianças, que me permitisse compreender, por meio do que 

fazíamos juntas, de conversas informais e dos sentimentos que elas me 

despertavam, o que era ser criança naquele espaço. De igual modo, optei por 

redigir minhas observações sobre a professora e a coordenadora longe do 

espaço escolar, sobretudo porque não podia me dispersar diante de um espaço 

que me era, até então, totalmente desconhecido. Dessa maneira, assim que 

me encontrava em casa, começava imediatamente a registrar o que fora por 

mim vivenciado, buscando contextualizar as situações e descrevê-las o mais 

detalhadamente possível. Consequentemente, os registros foram se 
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avolumando, pois eram diários. Neles, tratei de assuntos variados – as 

interações das crianças no espaço da sala, a dinâmica das atividades 

desenvolvidas pela professora, suas falas e as reações das crianças, como 

pode ser visto a seguir:  

 
Observei, nesse momento, que as crianças estavam divididas. 
Em um lado da sala, ficaram as meninas, com suas bonecas, 
fogõezinhos, ursinhos etc. Do outro, ficavam os meninos e, 
claro, os carrinhos e os monstros. Perguntei para Paulo por 
que eles, meninos e meninas, não estavam brincando juntos, 
com bonecas e carrinhos. Ele disse que menino não brinca 
com bonecas, somente com carrinhos (10/8). 
 

Realizar observação participante é uma tarefa complexa. Durante as 

primeiras semanas, era como se eu não enxergasse nada além do óbvio: 

crianças que brincavam. Com o passar do tempo, porém, fui sendo capaz de 

estabelecer distinções sutis no que via e passei, creio eu, a perceber não 

apenas o aparente. Conseguia, além de ver, compreender o sentido de 

algumas situações e/ou fatos para algumas crianças, e a reflexão sobre o que 

via, escutava ou sentia em muito me ajudou. Essa reflexão mais permanente 

fazia que meu olhar fosse se tornando mais apurado, cuidando para que o 

ocorrido não ganhasse uma dimensão puramente intelectual, que 

racionalizasse o real e omitisse as suas tantas possibilidades. Questionei-me 

sempre. Por exemplo, quando via crianças brincando separadas, os meninos 

de um lado e as meninas de outro, perguntava-me se isso não poderia ser 

apenas uma questão de maior ou menor afinidade entre elas ou se estava 

diante, efetivamente, de uma situação marcada pela questão de gênero. Em 

especial, quando transformava o pensamento em narrativa, essa reflexão 

permitia que eu distinguisse – ou procurasse distinguir – o que era meu do que 

era das crianças, dado que, como apontam Lüdke e André (1986):  

 
É fato bastante conhecido que a mente humana é altamente 
seletiva. É muito provável que, ao olhar para um mesmo objeto 
ou situação, duas pessoas enxerguem diferentes coisas. O que 
cada pessoa seleciona para “ver” depende muito de sua 
história de vida pessoal e, principalmente, de sua bagagem 
cultural. O tipo de formação de cada pessoa, o grupo social a 
que pertence, suas aptidões e predileções, faz com que sua 
atenção se concentre em determinados aspectos da realidade, 
desviando-se de outros (p. 25).  
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Observei os horários de almoço, sempre em que me sentava em uma 

mesa, convidada por uma das crianças ou quando eu mesma pedia licença 

para lá sentar. Nesses momentos, para além das relações por afinidades que 

afloravam tanto com grupos de meninas quanto de meninos e, em alguns 

poucos casos, em grupos mistos, tentei prestar atenção nas preferências 

alimentares e no significado que aquelas crianças atribuíam ao ato de se 

alimentar e de estarem juntas naquela ocasião. E, por fim, observei as crianças 

quando elas estavam no parque. Esse local, naquele momento, aglutinava 

quase 70 crianças, todas na faixa de três a cinco anos. Vi-me, muitas vezes – e 

sem opção – relacionando-me com crianças de outra sala, algo que em muito 

contribuiu para que pudesse aprender com as crianças sobre crianças. Na 

medida do possível, contudo, buscava estar próxima daquelas que compunham 

o grupo que eu acompanhava.  

 

Essa opção – a de não realizar os registros in loco – proporcionou-me 

também mais segurança e liberdade para interagir com as crianças e com os 

adultos, em especial com a professora. Ao final de 2008, conhecia, em 

detalhes, as atividades realizadas pelas crianças, seus nomes, os 

agrupamentos por afinidade, as “rixas” e divergências existentes entre elas e 

assim por diante. Nossas relações tinham se aprofundado. Porém, devo 

confessar que a riqueza da vida e o cotidiano daquele lugar não cabiam em 

minha memória. Tenho a certeza de que não consegui ser fiel à diversidade de 

sentimentos, de intuições, apreensões e insights que a estadia na Emei me 

proporcionou. Sei que apenas começo a desvendar a vida das crianças. 

 

No início do primeiro semestre de 2009, quando retornei à escola, passei 

a frequentá-la três vezes por semana. Nas segundas e quartas-feiras, ia 

somente no horário do parque, das 13h30min às 14h30min; às sextas-feiras, 

ficava lá durante todo o período, das 11h10min às 15h00min. Logo do meu 

retorno, conversei com a professora e com as crianças, dizendo que passaria a 

realizar anotações, explicando que isso facilitaria minha compreensão do que 

se passava naquele ambiente e me ajudaria a não esquecer o que lá eu vivia. 

Ressaltei, ainda, que a pesquisa era a mesma, só se modificava a forma de 

registro. Com as crianças não houve qualquer tipo de dificuldade: rapidamente, 



 

 

97 

 

passei a compartilhar com elas papel, caneta e lápis. Esses artefatos fizeram 

nossa relação mais divertida e prazerosa. Por meio deles, as crianças 

passaram a interagir mais comigo, algo que resultou em um maior 

enriquecimento da pesquisa.  

 

Com a professora, a inserção do registro in loco não foi tão tranquila. 

Após a primeira semana, ela me disse que estava se sentindo incomodada, 

como se estivesse sendo vigiada. Conversamos e acertamos que eu iria, 

então, somente nos dias e horários mencionados. Combinei, também, de 

entregar todos os diários de campo para que ela pudesse ler e, assim, 

acompanhar o desenvolvimento da pesquisa, contribuindo, sempre que 

possível, com sua experiência e vivência junto às crianças e suas famílias. 

 

Em sala, procurava sempre ficar em lugares onde não interferisse na 

dinâmica das atividades ou nas relações entre as crianças. No início, buscava 

registrar episódios que mais chamavam minha atenção; posteriormente, as 

relações entre as crianças definiam o que deveria ser registrado. Alguns 

comportamentos, algumas falas e expressões, diferentemente do que ocorria 

no primeiro semestre (ou distintamente do que eu conseguia antes observar), 

eram ressaltados justamente por dizerem respeito à temática de interesse da 

pesquisa – a identificação étnico-racial entre crianças. Também foram 

registradas as disparidades entre sexos, as relações de amizade ou aquelas 

estabelecidas com as crianças que haviam chegado à escola só naquele 

semestre.  

 

As sextas-feiras – dia em que permanecia todo o período na escola e, 

portanto, também na sala – era, em geral, o dia do brinquedo, quando as 

crianças traziam os seus prediletos para a escola. Acontecia, então, a roda de 

brinquedos, momento em que a professora, na maior parte das vezes, 

perguntava às crianças a respeito de seus brinquedos: de quem o tinham 

ganhado, como ele se chamava, se fosse um boneco ou uma boneca, o porquê 

do nome, a razão da predileção etc. Esse momento foi muito importante por 

permitir que eu conhecesse aspectos relacionados à família ou às atividades 

da criança em casa e pudesse, ainda, identificar as desigualdades sociais 
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existentes entre elas: os brinquedos só para meninas e só para meninos, os 

motivos das afinidades ou ainda, aquelas crianças que nunca levavam seus 

brinquedos prediletos. Os dados que pude coletar nesses momentos foram 

especialmente ricos. Não me lembro de uma só vez em que não tenha ficado 

perplexa diante dos inúmeros recursos que as crianças mobilizavam para 

resolver questões por vezes bem complicadas. 

 

Às sextas-feiras, eu também acompanhava as crianças durante o horário 

de almoço. Desde a saída da sala em filas distintas de meninos e meninas, até 

a formação de grupos: alguns mistos, outros mais democráticos, com crianças 

de ambos os sexos. Como era muito requisitada pelas crianças para compor 

sua mesa de almoço, combinei com elas que, a cada dia, eu me sentaria com 

um grupo e em uma mesa diferente. Assim, tive a oportunidade de conhecer 

diversas dinâmicas relacionais e de observar situações mais variadas. Centrei-

me, novamente, em comportamentos, atitudes e relações. Era possível verificar 

em maior profundidade a forma como as crianças negociavam entre si e 

conhecer suas justificativas para estabelecer amizades e para conviver com 

crianças que não lhes eram próximas. Essas eram negociações das mais 

importantes, já que, para além das diferenças entre meninos e meninas, as 

crianças pareciam estar consolidando formas de se aproximarem do outro, de 

serem amigos. As falas das crianças e as situações novas que elas me 

apresentavam levavam-me a querer aprofundá-las, explorando-as melhor, na 

tentativa de compreender o significado que elas lhes estavam atribuindo. 

Quando uma situação acontecia de maneira sistemática, eu tomava a decisão 

de analisar o que se havia passado, perguntando-lhes, por exemplo, o que 

compreendiam por “amigo”.  

 

No espaço do parque, os momentos foram especiais porque, apesar de 

haver sempre um adulto por perto, as crianças podiam seguir suas próprias 

orientações, sem muita interferência. Nessas ocasiões, era possível identificar 

por meio dos grupos e de suas brincadeiras, quais crianças não mantinham 

relações de afinidade com os colegas, os conflitos que surgiam, a criatividade e 

os recursos empregados para resolvê-los. O parque era o local em que as 

crianças estabeleciam as regras de convivência, as brincadeiras e os papéis a 
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serem desempenhados. Pude incluir outras técnicas de pesquisa e de coleta 

de dados, a saber: conversas informais, desenhos e contação de histórias.  

 

5.4.2. Conversas informais: aspecto central para a apreensão da 

identidade étnico-racial 

 

Vários pesquisadores que desenvolvem estudos com crianças pequenas 

alertam sobre a dificuldade de realizar entrevistas formais, porque elas 

normalmente ainda não tiveram nenhuma experiência com essa forma de 

relação e podem julgar pouco interessante ficar sentadas em um só lugar. As 

entrevistas em pares ou trios são as sugestões mais indicadas pelos mais 

experientes. Principalmente quando as crianças estão em idade pré-escolar – 

como é o caso das crianças pesquisadas. Contudo, utilizei a mesma técnica – 

as conversas informais – que Robyn M. Holmes (1995) usou ao pesquisar 

crianças pré-escolares, uma vez que: 

 

Este método é produtivo e as crianças respondem mais 
livremente todos os tipos de questões. Eles ficam fascinados 
com o gravador, esse instrumento sempre desperta suas 
atenções. Eu conversava e gravava categorias de cores de 
pessoas, os atributos delas, as concepções sobre cor, relações 
inter-raciais (p. 13). 
 

As conversas informais, em sua maior parte, foram gravadas. Inseri o 

gravador como instrumento de coleta de dados um mês após ter retornado à 

pesquisa e ao convívio com as crianças, em 2009. Primeiramente, visei 

assegurar que nossa relação se mantinha sólida. Assim, antes de empregar o 

gravador, levava para o parque apenas as folhas de sulfite, nas quais 

registrava as situações, além de compartilhá-las com as crianças que nelas 

desenhavam e escreviam seus nomes ou outros que desejavam. Mas, como 

afirmam Graue e Walsh (2003, p. 120), a pesquisa deve ser sempre um 

processo criativo, cabendo, em especial junto às crianças, buscar 

permanentemente maneiras novas e diferentes de ouvir e de recolher aspectos 

concretos de suas vidas. O gravador cumpriu essa função.  
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Esse instrumento tornou-se, no parque, um aliado meu e das crianças: 

elas faziam perguntas umas às outras, cantavam suas músicas preferidas e, 

também, controlavam o que havia sido registrado. As conversas informais 

envolviam, na maior parte das vezes, grupos de crianças e, em alguns poucos 

casos, certas crianças apenas. O assunto, após as crianças terem se 

acostumado ao gravador, era muito variado. Entretanto, minha opção foi focar 

no objetivo central da pesquisa: a identificação étnico-racial. 

 

Em 2008, meu olhar se voltou totalmente ao fato de saber se as crianças 

conseguiam nomear a cor dos objetos, pois essa era uma condição básica para 

que conseguissem fazer identificações étnico-raciais. Em 2009, considerei mais 

apropriado agir de modo distinto e esperar, pacientemente, que as crianças se 

manifestassem espontaneamente sobre a questão das cores, com base em 

suas próprias vivências e nas situações que ocorriam no espaço da educação 

infantil.  

 

O cuidado que vinha tomando para perguntar às crianças algo que, em 

geral, os adultos têm sérios problemas para responder – a exemplo das 

questões relacionadas à identidade étnico-racial – se devia exclusivamente ao 

fato de buscar o contexto e o momento mais propícios, e isso ocorreu após 

vivenciar situações em que algumas delas explicitaram de forma espontânea, 

com alguma fala, questões relacionadas à identificação étnico-racial. Essas 

situações fizeram com que tivesse a segurança necessária para abordá-las em 

maior profundidade com perguntas diretas. Então, as perguntas que fazia às 

crianças em nossas conversas informais eram as seguintes: 

• Em que as pessoas são iguais ou diferentes? 

• Com quem você se parece? 

• Você gostaria de ser diferente? 

 

É importante salientar, novamente, que essas perguntas, mesmo sendo 

de cunho individual, eram feitas, na maioria das vezes, quando as crianças 

estavam em grupos. Inexperiente, busquei seguir estritamente o recomendado 

nos livros de métodos de pesquisas, e a indicação era a de que, na faixa etária 

das crianças pesquisadas, as entrevistas grupais surtiam mais efeitos. Além 
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disso, notei que as conversas grupais permitiam-me conhecer se e como as 

crianças negociavam sua identidade étnico-racial, dando-me pistas acerca de 

como elas se viam e viam os outros.  

 

Vale também ressaltar que nem sempre o gravador foi bem aceito. 

Algumas crianças não gostavam de gravar e preferiam desenhar, como Lucas, 

que pediu que sua conversa não fosse gravada, como descrito a seguir: 

 

Lucas disse que não queria que sua conversa fosse gravada e 
pediu para desenhar. Eu, então, entreguei-lhe uma folha para 
que desenhasse  
Outras crianças queriam conversar mais, mas sem gravar. Ao 
sair de perto das meninas, Giovanna Vitória me segue e diz: 
“Tia, sabe com quem eu me pareço? Com o meu pai.”. 
Perguntei-lhe se podíamos gravar a conversa. “Não”, 
respondeu. (parque, 27/5).  
 

Nesses casos, voltava a recorrer ao diário de campo, registrando as 

conversas tão logo houvesse oportunidade. Procurei, desse modo, respeitar o 

tempo e a vontade das crianças em nossas conversas. Tenho a sensação, 

prazerosa, de que fui bem-sucedida. 

 

 

5.4.3. Desenho: uma opção eficaz para conhecer o mundo das crianças 

 

Não há como discordar de pesquisadores que se debruçam sobre o 

universo infantil fazendo uso de desenhos. Estes são, de fato, uma via 

privilegiada para entender as crianças e suas construções (PINTO; 

SARMENTO, 1997; GOBBI, 2002; GUIMARÃES, 2007, HOLMES, 1995). Na 

elaboração do projeto de pesquisa, um dos procedimentos que havia 

selecionado para a coleta de dados eram os desenhos das crianças. Minha 

intenção era pedir que fizessem um autorretrato e que o descrevessem para 

mim. Esperava que, em suas respostas, fosse possível apreender sua 

identificação étnico-racial e como ela era significada. Seguia a sugestão de 

Holmes (2005), que empregou esse procedimento com crianças de quatro a 

cinco anos de idade, em uma escola de educação infantil. Para a autora, a 

criança, ao fazer um autorretrato ou o desenho de um amigo, ou ainda de 
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outras pessoas de diferentes grupos étnicos, explicita seu conhecimento 

étnico-racial. 

 

No entanto, por estarem presentes no parque cerca de 70 crianças tanto 

em 2008 como em 2009, não me foi possível pedir que desenhassem: a 

quantidade de crianças presentes, a inadequação do espaço – não havia onde 

sentar-se ou colocar os materiais – e o tempo que permanecia com as 

crianças, muito curto para esse fim, inviabilizaram o emprego dessa técnica. 

Conforme relatado anteriormente, considerei mais apropriado, para me manter 

na escola sem causar perturbações, não alterar os dias, os espaços e os 

horários acordados com a professora. Mas, ainda que o desenho não tenha 

sido utilizado na coleta de dados, ele é um importante recurso para 

compreender o mundo vivido, imaginado/construído pelas crianças pequenas  

(GOBBI, 2002, p. 73). Dessa forma, ele sempre esteve presente durante o 

período em que estive com as crianças. Todos os dias, eu levava e lhes 

oferecia lápis de cor, lápis de cera, canetinhas hidrográficas e papel. E, de fato, 

esse material atuou como um facilitador de conversas e, também, como um 

meio de aproximar-me de algumas crianças. Um exemplo em meu diário de 

campo ilustra bem essa última situação: “Everton e Guilherme cochicham algo. 

Pergunto-lhe o que estão falando. Guilherme diz: ‘O Everton está pedindo para 

você trazer papel para desenhar no parque’” (parque, 6/9). Everton era uma 

criança de quem eu não tinha conseguido me aproximar. Ele raramente estava 

disponível para conversar e desenhar encurtou nossas distâncias. Como diz 

Guimarães: 

 

É tarefa fascinante apreciar os desenhos das crianças. Para 
isso é necessário que os adultos revistam os olhares para 
saber o significado dos traçados neles contidos. De nosso lugar 
de adultos, às vezes, tentamos decifrar o que vemos e em 
muitas ocasiões imaginamos e descrevemos tal qual como 
pensamos ser; no entanto, ouvir os seus autores, que 
reproduzem com tanta “boniteza” os seus sentimentos e 
percepções, é necessário (p. 57).  
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5.4.4. Contação de histórias pelas crianças: descortinando e narrando 

 

A atividade de contar histórias é presença obrigatória no cotidiano de 

creches e pré-escolas, uma vez que ela parece ter o poder de incentivar a 

imaginação e a leitura, ampliando o repertório cultural das crianças e criando 

referências importantes para seu desenvolvimento. Entretanto, raros são os 

estudos e/ou pesquisas que, em vez de empregar histórias a serem contadas 

para as crianças, empregam histórias contadas por elas. Foi com o intuito de 

saber o significado atribuído a uma história que versava sobre o tema das 

relações étnico-raciais que sugeri a leitura do livro A cor da vida, de Semíramis 

Paterno (2005) O livro é composto apenas por ilustrações e conta a história de 

duas crianças – uma branca e outra negra – que, ao passearem em um 

shopping center, se encontram e, prontamente, ficam amigas. As crianças 

distanciam-se de suas mães e começam a brincar. As mães, apavoradas com 

o desaparecimento das crianças, só percebem a bonita relação que 

estabeleceram, quando encontram os filhos. Apresentei o livro às crianças, 

convidando-as a ler e a contar-nos sua história:  

 
Hoje, apresentei o livro A cor da vida para as crianças. Ingrid 
foi a primeira a fazer sua leitura. Disse, simplesmente: “Ingrid, 
você quer nos contar a história que tem neste livro?”. “Sim”, 
respondeu a garota. Fomos até o balanço e logo tínhamos 
outras companhias: Amanda, Eduardo, Guilherme... (Parque, 
jun. 2009).  
 

Nem todas as crianças aceitaram o convite para ler o livro. Algumas 

pediram que eu lesse para elas a história. Empreguei o livro sempre quando 

estávamos no parque. Usualmente, uma criança apenas lia, mas como outras 

estavam sempre presentes, elas participavam dando opiniões ou mesmo suas 

próprias versões para a história. Minha meta, ao utilizar o livro, era verificar 

como crianças em idade pré-escolar liam uma história que narrava um conflito 

étnico-racial e, em especial, perceber se identificavam esse conflito e, ainda, 

quais eram as identificações étnico-raciais que atribuíam aos personagens.  

 

O livro, tal como os desenhos, despertou a curiosidade de crianças que 

até aquele momento não tinham interagido comigo seja para desenhar, 

conversar ou, simplesmente, brincar. A técnica de colocar as crianças para 
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contarem uma história demonstrou-se extremamente rica e simples, fácil de ser 

reproduzida. Em suas narrativas, as crianças deixavam explícitas as visões que 

tinham sobre as relações entre crianças e entre crianças e adultos. E também o 

que observavam sobre questões referentes às relações étnico-raciais. 

 

5.4.5. Conversas informais com adultos e consulta aos documentos 

institucionais 

 

Foram realizadas, ainda, durante a coleta de dados, conversas informais 

com a professora, sempre que considerei serem elas necessárias para 

compreender a escola, as situações apresentadas às crianças, suas falas, suas 

atitudes e seus comportamentos, bem como algumas características de suas 

famílias. Conversei, também, com a coordenadora pedagógica para entender o 

modo de funcionamento da escola, as modalidades de formação de 

professores, os materiais pedagógicos disponíveis para as crianças, o 

atendimento e a história de determinadas famílias. Ela ainda me explicou como 

se dava o preenchimento de fichas cadastrais das crianças, das quais constava 

o quesito cor/raça e a forma como se deu o censo escolar naquela escola. A 

secretária da escola esteve presente nessas duas últimas ocasiões, pois, na 

prática, era ela quem dominava melhor esses procedimentos.  

 

Para conhecer a história do bairro, além de informações contidas em 

sites, como o da subprefeitura da região, entrevistei três funcionárias da escola. 

Elas me deram dados preciosos sobre o desenvolvimento do bairro, a 

participação da comunidade na vida escolar e, inclusive, sobre a fundação da 

escola. Outros documentos sobre o bairro também foram coletados: o histórico 

da escola, jornais da Associação de Moradores e fichas com dados sobre as 

crianças e suas famílias, que me mostraram como as crianças viviam, quais 

eram suas condições socioeconômicas, o tipo de moradia, a composição 

familiar etc. 
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5.5. Registro dos dados e sua validação 

 

Tanto as observações como as conversas informais eram finalizada 

quando a própria criança (ou o grupo) as interrompia, mudando de assunto ou 

ficando em silêncio. Esse foi o critério empregado para desligar o gravador e, 

também, para encerrar o registro dos dados. Quando a brincadeira (caso das 

situações de faz de conta) ou o tema de uma conversa eram retomados, eles 

eram novamente registrados. Havia muita curiosidade sobre o meu papel, o 

meu fazer no espaço infantil. Durante o ano de 2009, pediam que eu lhes 

dissesse o número de folhas que havia escrito, o que havia escrito e o que eu 

fazia com as anotações: “Lucas aproxima-se e pergunta: ‘Quantas folhas você 

já escreveu?’. ‘Seis’, respondo. ‘Então, essa é a ‘sete’?, ele diz. Eu concordo 

com a cabeça” (pátio,5/9). Tudo o que eu fazia era também alvo de observação 

das crianças.  

 

Esse “controle” da parte delas foi fundamental para que eu estivesse 

sempre atenta ao que fazia com elas. A gravação das conversas informais 

também passou pelo crivo das crianças: “Thamires Hélia aproxima-se e 

pergunta: ‘Você gravou tudo o que as crianças falaram?’. ‘Sim’, respondo. ‘E o 

que você fez?’, retruca a menina. Digo: ‘Eu escrevi tudo no papel’ (pátio, 

29/08). Thamires Hélia também solicitava constantemente que eu lesse o que 

havia escrito para as outras crianças, como no seguinte episódio: 

 
As crianças vão para a escovação de dentes. Sento-me em um 
banco e Thamires Hélia aproxima-se. Pede que eu leia o que 
escrevi e eu só leio a parte que registrei sobre ela, quando me 
contou que um dente seu havia caído. Beatriz se junta a nós e 
pede para eu ler também o que foi escrito sobre ela (pátio, 
23/5). 
 

Esse “acompanhamento” por parte das crianças serviu também para me 

apontar que eu estava deixando de observar algumas delas. Em determinadas 

situações, foi preciso que eu renegociasse minha forma de estar lá, de interagir 

com as crianças, para não incorrer, como alertam Ferreira (2004) e Corsaro 

(2005), no adultocentrismo. Quando uma criança pedia que eu lesse o registro, 



 

 

106 

 

esse era um momento adequado para eu me certificar de que estava 

interpretando corretamente o que diziam e faziam. 

 

5.6. Codificação dos dados 

 

Para que fosse possível analisar os dados obtidos, eles foram 

codificados e organizados por temas, seguindo os seguintes passos: 

• Transcrição de material; 

• Leitura atenta das transcrições feitas, seguida de releitura, 

destacando palavras, frases, modos de atuar, de se posicionar 

diante de algo etc. A identificação desses aspectos permitiu que 

eles fossem agrupados por semelhança, contraste e presença de 

aspectos contraditórios, em categorias sintonizadas com o 

apregoado no referencial teórico e com a bibliografia lida. Em 

alguns casos, a leitura do material permitiu a construção de 

categorias a posteriori.  

• As informações obtidas com a leitura dos documentos institucionais 

foram organizadas para apresentar o contexto em que a pesquisa 

foi realizada. Deti-me mais em aspectos que descreviam o bairro 

em que a escola se encontrava e o que nela se passava. Foi 

possível, com base nessas informações, organizar os dados de 

modo a verificar as várias modalidades de composição familiar 

presentes e como viviam as famílias das crianças que participaram 

deste estudo. As informações coletadas junto aos funcionários 

foram igualmente transcritas e adicionadas aos demais dados 

sobre a escola e as famílias, de modo a formar uma visão mais 

completa do contexto pesquisado.  
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Capítulo 6. O desenvolvimento da pesquisa 

 

6.1. O contexto investigado 

 

Considera-se que, para compreender as crianças e seus mundos, bem 

como suas formas de pensar, agir e sentir, é necessário ter em mente que, 

quando as crianças adentram o espaço de educação infantil, elas já trazem 

muitas ideias acerca das experiências vividas. Não são, portanto, de maneira 

nenhuma, seres “vazios”, pois já dispõem de valores, crenças e informações 

que servirão de base para as novas construções a serem feitas junto com 

aqueles com os quais passarão a conviver e dividir o cotidiano. É importante, 

desse modo, conhecer a profissão dos pais, o tipo de moradia, as brincadeiras 

preferidas, os brinquedos, as amizades e a composição familiar: essas 

informações possibilitam uma visão ampliada acerca dos participantes do 

estudo antes da inserção no contexto da educação infantil, de modo que se 

pode acompanhar melhor como vivenciam o cotidiano nesse espaço. 

 

A região  

A região onde residiam as crianças e suas famílias e onde está situada a 

escola municipal de educação infantil que acolheu a pesquisa pertence ao 

Butantã6, zona oeste da cidade de São Paulo. A região é formada por cinco 

distritos, a saber: Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila 

Sônia. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

(Sempla), sua população total, no ano 2000, foi estimada em 348.310 

habitantes. De um modo geral, essa população vem decrescendo, como 

mostra a comparação dos dados do censo de 1991 com a última contagem do 

IBGE, realizada em 1996. Em relação às condições sociais e às atividades 

econômicas, o Butantã caracteriza-se por grandes contrastes. Nele encontram-

se 81 favelas, que “acolhem” 13% da população local, e 3.649 domicílios em 

áreas de risco, representando 10% de todas as residências existentes nos 

                                                 
6 Há duas versões para o significado do nome Butantã: “terra socada e muito dura” e “lugar de 
vento forte”. 
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cinco distritos mencionados anteriormente7. Segundo a subprefeitura local, 

enquanto 60,58% dos moradores do Morumbi ganham mais de 25 salários 

mínimos, apenas 7,2% em Raposo Tavares estão nessa mesma situação. Dos 

habitantes de Raposo Tavares e do Rio Pequeno, mais de 40% do primeiro e 

34% do segundo recebem até cinco salários mínimos. No Butantã e no 

Morumbi, esse índice não passa de 14%. 

 

O bairro 

O bairro em que está localizada a escola – e onde residem as crianças e 

suas famílias – foi fundado em 1968. Está situado no distrito Raposo Tavares e 

conta com uma população de 96.584 habitantes. Sua formação somente foi 

reconhecida legalmente em 1980; até então, não possuía qualquer tipo de 

infraestrutura, como afirmam as funcionárias da escola e primeiras moradoras: 

 

Quando cheguei ao bairro, havia poucas casas. Não tinha 
água, não tinha luz e havia apenas um ou dois ônibus por 
dia (Sálvia, 58 anos, moradora desde 1975). 
 

De primeiro, aqui, não tinha nada, nem asfalto e nem água, 
Tinha uma bica aonde as pessoas vinham pegar água. 
Nós fomos lutando, lutando e aí construíram a escolinha 
de madeira, depois construíram a outra escola (escola de 
ensino fundamental). Depois construíram essa escola aqui 
para as crianças, depois construíram o posto de saúde 
(Penha, moradora do bairro de 1981 a 1987). 

 

A comunidade começou a se organizar para reivindicar melhorias para o 

bairro reunindo-se com freiras de um convento localizado nas proximidades: 

“no começo, fazíamos reuniões e elas nos instruíam como devíamos fazer para 

conseguir as coisas” diz Sálvia. As principais conquistas realizadas foram, 

entre outras: 

• fechamento de uma pedreira instalada irregularmente no bairro; 

• asfaltamento da maior parte das ruas; 

• construção de uma escola de primeiro e segundo graus; 

• construção de uma creche; 

• construção de uma escola municipal de educação infantil; 

                                                 
7 Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) em 2000. 
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• canalização de um córrego que causava alagamento; 

• construção da rede de esgoto; 

• construção de um posto de saúde. 

 

Por meio da associação de moradores, várias das reivindicações foram 

conquistadas. Atualmente, a associação não tem mais a mesma organização e 

representatividade junto à comunidade, que, segundo Sálvia, “era mais unida 

porque precisávamos de mais coisas. Hoje em dia, como nossas necessidades 

são menores, a Associação, não funciona. Hoje a Associação não tem 

trabalho, está ’jogada’, já cortaram até a água e a luz”. Apesar do suposto 

enfraquecimento dessa organização, é importante ressaltar que a comunidade 

local tem um histórico de lutas e de organização que foi fundamental para que 

o bairro tivesse as benfeitorias de que dispõe hoje.  

 

6.2. A escola 

 

A escola foi fundada em 1982, pelo então prefeito da cidade de São 

Paulo, Reinaldo de Barros. Funcionou até 1988 em um galpão de madeira 

composto por cinco salas de aula e uma sala utilizada como secretaria, 

diretoria e sala de professores. Havia, ainda, um galpão aberto, utilizado como 

refeitório, e um pátio pequeno, onde ficava um tanque de areia. De acordo com 

os documentos consultados na secretaria, a escola, nessa época, possuía 

condições muito precárias para atender crianças pequenas, pois não continha 

os espaços necessários para tal (como refeitório adequado), nem estrutura 

adequada para abrigar o público infantil (como sanitários com louças de 

tamanho apropriado ao uso de crianças). Nesse período, também não havia a 

quantidade de funcionários necessária para que um bom trabalho pudesse ser 

desenvolvido. Segundo o depoimento de uma das funcionárias mais antigas da 

escola, as mães dispunham-se, ao matricularem seus filhos na escola, a 

realizar alguns trabalhos voluntários: 

 
Meus três filhos nasceram e foram criados aqui no bairro. 
Começam aqui no “prezinho”. Quando a escola começou, não 
tinha pessoas para trabalhar! Então, juntei uma “mulherada” e 
falei: “Vamos trabalhar lá, ajudar e ficar perto de nossos filhos!” 
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Então, fomos falar com a diretora. A diretora disse que achava 
que não podia e era necessário falar com o secretário. Ela 
falou com ele e foi autorizado (a gente trabalhar na escola). Aí, 
nós viemos e começamos a trabalhar. Depois, quando surgiu 
uma vaga, eu fui contratada: fui a primeira. Na época, não tinha 
concurso (Sálvia, funcionária da escola). 
 

A participação das mulheres na organização da educação infantil 

daquela localidade pode ser verificada também na fala de outra funcionária: 

 
Eu era mãe voluntária. Quando mudei para cá, eu pedi uma 
vaga para matricular meu filho e não tinha. Então, a diretora 
falou: “Não temos vaga para seu filho, mas se você se 
propuser a ajudar, nós estamos precisando de uma 
merendeira. Vamos arrumar um jeito de deixar seu filho na sala 
de aula, sem matrícula. E, aqui dentro, a senhora não é mãe. A 
professora é quem vai mandar nele!” Fiquei fazendo a comida 
e, depois de um tempo, me chamaram para me contratar 
(Cenira, funcionária da escola). 
 

A construção de um novo prédio para o funcionamento da escola foi alvo 

de intensas reivindicações, por parte da equipe da Emei, juntamente com a 

comunidade local, representada pela mencionada Associação de Moradores. 

Por meio de ofícios e abaixo-assinados durante o período de 1984 até 1988, foi 

mantido o pedido junto à prefeitura. Finalmente, a inauguração da nova escola 

foi realizada pelo prefeito Jânio Quadros, em 1988. A comunidade teve uma 

organização mais efetiva no que se refere às reivindicações de melhorias para 

o bairro até o início da década de 1990. Entretanto, sua participação, sobretudo 

das mulheres, na dinâmica do funcionamento da Emei, é visível até os dias 

atuais, como garante Penha, funcionária da escola: 

 
A participação das mães sempre foi muito boa! Tudo que nós 
precisávamos, elas ajudavam, até na limpeza da escola... Era 
só chamar! Quando fazíamos festa junina, todas as mães 
vinham ajudar. Ainda hoje é assim: é só precisar e chamar! As 
mães têm um amor pela escola. Eu e a Sálvia é que 
chamamos as mães (Penha, funcionária da escola). 
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Após a reforma realizada em 1988, o prédio da escola passou a dispor 

dos seguintes espaços: 

 

Espaços Quantidade 

Salas para as crianças 4 

Sala da coordenação pedagógica 1 

Sala da direção escolar 1 

Sala de professores 1 

Secretaria 1 

Sanitário para meninas 1 

Sanitário para meninos 1 

Sanitário para professores 1 

Cozinha para professores 1 

Pátio/refeitório 1 

Parque  1 

Depósito 1 

 

A escola, em 2008, atendia 480 crianças entre três e seis anos de idade. 

Seu quadro de funcionários era composto por doze professoras de educação 

infantil, uma diretora, uma assistente de direção e uma coordenadora 

pedagógica.  

 

6.3. As crianças: de onde vêm? 

 

Das 33 crianças envolvidas na pesquisa, uma quantidade significativa 

provinha de famílias cujos pais nasceram em estados pertencentes à região 

Nordeste do país. Dez eram filhas de pais separados e faziam parte de famílias 

chefiadas por mulheres – mães, tias e avós. A maioria tinha irmãos entre seis 

meses e dezenove anos, e suas casas eram, em geral, alugadas. Entre as 33 

crianças, a profissão do pai estava relacionada ao setor terciário (comércio ou 

funções com caráter técnico). As mães, igualmente envolvidas em prestação 

de serviços, atuavam como operadoras de telemarketing e como empregadas 

domésticas. Algumas só trabalhavam no próprio domicílio, cuidando da família 
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(Ver anexo 1, tabela12: Informações fornecidas pela escola, em 2009. 

Profissão do pais. 

 

As informações demonstraram que as crianças, de forma geral, 

advinham de famílias nas quais o pai ou/e a mãe possuíam níveis profissionais 

bastante semelhantes, relacionados às atividades técnicas e domésticas, algo 

que permitiu supor, mas não assegurar, a presença, entre elas, de um nível 

socioeconômico e de um padrão de vida semelhantes. Em relação aos núcleos 

familiares, é interessante destacar que o número de mulheres brasileiras 

“chefes” de família cresceu 79% em dez anos, passando de 10,3 milhões, em 

1996, para 18,5 milhões em 2006 (IBGE, 2006).  

 

6.4. A entrada no campo: do consentimento à relação 

estabelecida com as crianças 

 

No primeiro dia, quando a pesquisadora conheceu as crianças e 

participou de suas atividades, havia uma tensão, pois não sabia como seria 

recepcionada por elas. No horário de entrada das crianças, às 11h10min, a 

coordenadora acompanhou-me e apresentou-me às elas. Vi vários pares de 

olhos dirigindo-se a mim. Retribuí com um cumprimento. Havia já combinado 

com a professora como seria minha participação e como seria a apresentação 

que ela faria para as crianças para justificar minha presença na sala. Assim, ela 

disse meu nome e informou que eu iria várias vezes à escola para ficar com as 

crianças e aprender com elas sobre suas brincadeiras. Perguntei se podia 

permanecer com elas até aprender como elas brincavam e como era estar na 

escola. Essa atitude – a de explicar, em uma linguagem simples, que todas 

podiam entender – tinha por meta obter o consentimento das crianças para 

com elas interagir. Algumas responderam afirmativamente, com a cabeça; 

outras simplesmente me olharam. 

 

Ao sentar-me em uma mesa indicada pela professora, uma criança, que 

havia chegado após a minha apresentação, aproximou-se e disse: “Oi, eu sou 

a Luciane. E você?”. Respondi: “Eu sou a Cristina.” Naquele momento, várias 
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crianças ainda estavam comentando a minha presença entre elas, olhando 

para mim com ar de interesse. Outra criança falou: “Como você se chama?”. 

Nas entrelinhas, parecia dizer: “Quem é você e o que você está fazendo aqui?”. 

Meu desconforto aumentou, porque sabia que as crianças, disfarçadamente, 

estavam me observando. No meio da manhã, a professora organizou uma 

roda. Eu também participei e sentei-me no chão para a roda de conversas. 

Sandra entregou um texto, com uma história, para as crianças e ofereceu-me 

uma cópia. As crianças repetiam o texto lido pela professora em voz alta. 

Segui-as. Sob risos e olhares de indagação, permaneci ali, como um “estranho 

no ninho”. Até o final daquela manhã, ninguém, além de Luciane, dirigiu-me a 

palavra. A angústia, o desapontamento e um imenso desconforto foram meus 

companheiros naquele primeiro contato com as crianças. 

 

Nesse primeiro dia, senti-me uma intrusa entre as crianças. Até aquele 

momento, de fato, eu contava apenas com a autorização da professora e da 

coordenadora, mas meu principal interesse estava nas crianças. Queria que 

elas me dessem permissão para estar ali e que me permitissem estabelecer 

com elas uma relação pautada pelo respeito. Como apontam Graue e Walsh 

(2003), é fundamental solicitar a permissão das crianças para estar junto delas 

e ser por elas aceito: 

 
Na vida cotidiana, as pessoas estão constantemente 
negociando a permissão com os outros, mas só raramente os 
adultos o fazem com as crianças. Nas relações entre adultos e 
crianças, os adultos são, na maior parte das vezes, aqueles 
que detêm o saber, dão a permissão e fixam as regras. Na 
investigação com crianças, são elas que detêm o saber, dão 
permissão e fixam as regras – para os adultos (p. 29).  
 
 

No parque, o silêncio foi quebrado... 

 

Após o desenvolvimento da roda de conversas, as crianças foram ao 

pátio almoçar, fizeram a higienização e, posteriormente, foram até o parque. 

Quando cheguei lá, verifiquei que era um local amplo, com vários e diferentes 

brinquedos, todos feitos com troncos de árvores. Havia lá outras crianças e 

percebi que as crianças da professora Sandra dividiam o espaço e o horário 
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com outras 35 crianças. Essa foi a minha primeira dificuldade: distinguir as 

“minhas” crianças das demais. Sentei-me perto do tanque de areia e fiquei 

esperando que as crianças tivessem algum tipo de reação à minha presença, 

uma vez que muitas ali se encontravam. Essa estratégia “reativa” – a de 

sentar-me em um lugar próximo ao das crianças e esperar que elas viessem 

até onde eu estava e iniciassem um contato comigo – foi um conselho, seguido 

à risca, de Corsaro (2005, p. 452). De repente, uma delas se virou e perguntou-

me de chofre: “Como é mesmo o seu nome, ‘tia’?”. “Cristina”, respondi. “E o 

seu?”, perguntei. Ela me disse que se chamava Júlia.  

 

Deixar de ser “tia” foi o segundo desafio enfrentado naquele dia. Não 

queria que as crianças me identificassem apenas como outro adulto presente 

em seu cotidiano e, sim, que criássemos uma relação diferenciada. Não soube 

muito como trabalhar essa questão naquele momento e disse apenas: “Eu não 

sou ‘tia’”. E fui surpreendida com a resposta: “Você é ‘tia’, sim, porque é 

grande.” Após Júlia ter “quebrado o gelo”, outras meninas vieram participar da 

conversa e me contaram diferentes coisas, como descrevi no caderno de 

campo: 

 

Raphaela Cristhine disse: “Sabe que minha tia me chama de 
‘loira’? Ela diz: Vem aqui, loirinha da tia! Minha mãe me chama 
de princesa. Todos os dias ela diz: ‘Princesinha da mamãe!’ 
Thamires Hélia cortou a conversa e falou: “Eu me chamo 
Roseana”. “E eu Mia”, disse Júlia. “Eu queria ser a Roberta”, 
comentou Raphaela Cristhine. “Quem são essas meninas?”, 
perguntei. “A Roberta é dos Rebeldes e a Mia também”, 
respondeu ela. (Parque, 9/8). 
 

Ao final daquele dia, sabia que teria de enfrentar muitos desafios para 

não ser apenas outro adulto no espaço escolar e para desenvolver com as 

crianças uma relação a mais simétrica possível, uma relação de amizade. Saí 

da escola, naquele primeiro dia e pela primeira vez, com o sentimento de que 

estava vivendo uma situação difícil e desagradável, como deve ser a da criança 

que pede, a todo o tempo, autorização para ir ao banheiro.  
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A aproximação das crianças: continuidade e descontinuidade  

 

Com o passar do tempo, minha relação com as crianças foi se 

modificando. No primeiro semestre, chegava e saía nos mesmos horários que 

elas. Sentava-me, tal como elas, na roda e participava de suas atividades. No 

horário de almoço, sentava-me em suas mesas e ouvia-as contar suas 

brincadeiras, comentar a comida, argumentar em disputas etc. Por meio de 

seus gestos, beijos e sorrisos, analisava se estava fazendo progresso na 

relação que mantinha com elas. Havia uma proximidade maior com as 

meninas, o que não significava que não havia estabelecido também uma boa 

relação com alguns dos meninos. Entrava nas brincadeiras das meninas e, 

quando convidada, na dos meninos.  

 

Com alguns meninos, em especial, a relação foi, aos poucos, ficando 

muito interessante: eles me convidavam para brincar de bola, para jogar em 

seus times. Essa situação foi retratada no caderno de campo:  

 
Estávamos no parque, e sentei-me perto de alguns meninos 
que estavam brincando com um jogo de pescaria. Eles 
perguntaram: “Você quer brincar?”. Eu disse que sim. Jogaram, 
além de mim, inicialmente, Paulo e Lucas; posteriormente, 
Everton e Anísio juntaram-se a nós (parque, 24/10). 
 

O brincar foi, certamente, o maior aliado para que a relação estabelecida 

com as crianças saísse da distância para chegar à proximidade, sem os 

constrangimentos tão comuns na relação adulto/criança. A confiança entre mim 

e eles foi crescendo, como se passa quando se está construindo uma amizade 

sólida, como bem comenta Corsaro (2005, p. 451). Com o tempo, eu já ficava 

na casinha, brincava de bola, entrava no tanque de areia. As crianças, mesmo 

assim, testavam-me permanentemente, como se quisessem verificar se eu 

delataria suas artimanhas para a professora ou para outra pessoa responsável. 

Mas eu não tinha por que fazer isso, de modo que fui ficando “quase” como 

uma delas.  

 

Entre o segundo semestre de 2008 e o primeiro de 2009, ocorreram 

modificações com a saída de algumas crianças e a entrada de outras. As que 



 

 

116 

 

permaneceram me deram uma calorosa acolhida na retomada das aulas em 

2009. As crianças recém-chegadas olharam-me desconfiadas e soube que 

teria, novamente, de investir na construção de laços de afeto e de confiança, 

algo que requeria tempo, esforço e tolerância à frustração. Com algumas das 

novas, isso se deu de maneira mais rápida, com uma troca mais fácil e mais 

estável. Com outras, isso se deu de maneira distinta, seguindo o ritmo de cada 

uma.  

 

 

6.5. Espaço e cotidiano das crianças na instituição de 

educação infantil 

 

A rotina das crianças informada pela professora seguia, de acordo com 

ela, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e, mais 

especificamente, correspondia aos seguintes eixos de trabalho: Identidade e 

Autonomia: Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; Matemática; 

Artes Visuais e Musicais. Esses eixos e seus objetivos eram organizados, 

ainda conforme a professora, por meio das ações descritas na Tabela 6: 

 

Tabela 6. Descrição das atividades realizadas com as crianças no espaço de 
educação infantil. 

 

Entrada Cada criança, autonomamente, procura sua turma e sua professora, 
tão logo atravesse o portão, para ir até sua sala. Na sala, cabe-lhes 
sentar no lugar que a professora orienta previamente. Em seguida, as 
crianças devem pendurar suas mochilas e procurar um amigo para 
interagir, enquanto aguarda a chegada dos demais. Assim que todos 
estão presentes, a rotina do dia começa. 

Ajudantes A professora indica quais serão os seus ajudantes do dia seguindo a 
ordem alfabética de nomes das crianças, justamente para que todos 
possam experimentar esse papel. Em geral, os ajudantes são dois: 
um menino e uma menina. Além de irem até a cozinha buscar o 
cardápio do dia, eles também são responsáveis pela distribuição dos 
materiais, por guardar os pertences e materiais da professora, por 
recolher as atividades realizadas pelos colegas etc.  

Calendário As crianças marcam, em seu calendário individual, o dia e o mês, 
atentando para o fato de que cada uma delas tem uma cor. A meta é 
levar as crianças a aprenderem sequência, resolução de problemas, 
dias da semana, identificação dos aniversários etc. 
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Cardápio O cardápio é elaborado buscando permitir às crianças adquirirem 
noção clara da importância das refeições, conhecerem a pirâmide 
alimentar e os produtos que compõem cada grupo de alimentos. A 
cópia dos nomes dos alimentos, segundo a expectativa da escola, 
deve possibilitar a escrita e, ainda, a leitura espontânea de imagens, 
algo que é feito sempre com o acompanhamento de músicas. 

Chamada As crianças, segundo informa a escola, constroem suas identidades 
ao se apropriarem de seus nomes e dos nomes dos outros. Há uma 
lista com os nomes das crianças afixada na parede, permitindo-lhes 
conhecer e reconhecer as letras do alfabeto. Na chamada, aproveita-
se para trabalhar também a matemática, considerando o número de 
presenças e de ausências. 

Roda Nesse momento, cada criança tem a possibilidade de se expressar 
livremente, seja sobre o que quer compartilhar com o grupo, seja 
sobre o tema a ser trabalhado. Regras de convivência, início de 
novos trabalhos, contar histórias e situações de conflitos vividas etc. 
são alguns dos temas desenvolvidos nesta atividade. 

 

Essas atividades, observadas no decorrer da pesquisa, tiveram como 

espaço privilegiado a sala composta com móveis e objetos, conforme a Tabela 

7.  

 

Tabela 7. Descrição da sala observada na pesquisa, em termos de móveis, 
decoração, brinquedos, livros e materiais pedagógicos disponíveis. 

 

Móveis Mesas e cadeiras, armários, estantes, lousa, ventilador e 
tapete. 

Decoração Letras do alfabeto, numeração de 1 a 9, painel com fotos 
das crianças, calendário. 

Brinquedos Jogo Lego, casinha de madeira, jogos de encaixe, 
massinhas para modelar, animais de plástico, bonecas. 

Livros expostos Gibis. 

Material pedagógico Lápis de cor, canetinhas, papel sulfite, lápis de cera. 

 

Além da sala, o pátio e o parque foram espaços fundamentais para o 

desenvolvimento desta pesquisa. O espaço do parque sofreu, no primeiro 

semestre de 2009, uma diminuição, em razão de uma reforma em toda a 

escola. Havia nele vários brinquedos: balanços, casinha de madeira, 

escorregador, ponte pênsil, confeccionada com pneus, trepa-trepa etc. O pátio 

contava com mesas e cadeiras, destinadas às refeições das crianças, televisor, 
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quadro de atividades, estufa para manter os alimentos quentes, estante com 

alguns gibis e um tapete cobrindo o chão no espaço reservado à leitura. 

 

Foi nesse contexto que passei todo um ano letivo, envolvida com as 

crianças e na rotina na Educação Infantil, para verificar se já tinham construído 

uma identificação étnico-racial e qual era ela. A seguir, a análise dos dados 

alcançados nesse contexto será apresentada. 
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Capítulo 7. Resultados e análise 

Neste capítulo, são apresentados, por meio das categorias de análise 

empregadas, os resultados alcançados na pesquisa. 

 

 

7.1. Diferenciação realizada por crianças: uma construção 

dualística  

Pesquisas desenvolvidas (Semaj, 1981, Holmes, 1995) com crianças em 

idade pré-escolar confirmam suas habilidades em identificar e classificar 

objetos e cores. Essas habilidades também foram encontradas nas crianças 

envolvidas neste estudo, como se pode ver na atividade que se segue:  

A professora distribuiu massa de modelar para as crianças. 
Sentei-me ao lado de Maria Jucielly, Eduardo e Gabriel. Ao 
brincar com eles, aproveitei a ocasião para perguntar-lhes 
sobre as cores das massas. Todos as identificavam 
perfeitamente: branca, preta, azul, amarela e vermelha (sala, 
9/10). 
 

Certificar-se do conhecimento das crianças envolvidas no estudo para 

identificar, com propriedade, as distintas cores contribuiu para o 

desenvolvimento de uma estratégia específica para averiguar quais eram as 

diferenças que as crianças percebiam nas pessoas, ou seja, para, 

posteriormente, perguntar-lhes: as pessoas são iguais ou são diferentes? E 

quais são essas diferenças? Para compreender as diferenças apontadas pelas 

crianças, a seguinte conversa é elucidativa: 

Pesquisadora: As pessoas são iguais ou diferentes? 
Pamela: Diferentes.  
Pesquisadora: Por quê?  
Beatriz: Porque não é igual. É diferente o cabelo, a cor, os 
olhos.  
Pesquisadora: Como é a cor das pessoas? 
Beatriz: É negra, branquinha, morena... Preta.  
Glayce: Cabelo preto, cabelo loiro (parque, 27/5). 

 
Assim, além do conhecimento das cores, foi também possível identificar, 

no decorrer da conversa, algumas categorias étnico-raciais utilizadas pelas 

crianças – negro, branco, moreno e preto – e outros aspectos físicos, como cor 

do cabelo e dos olhos. As crianças mostraram-se, assim, hábeis em 

categorizar tipos diferentes de pessoas, algo que corrobora os dados de 
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Ramsey (1987, p. 59), segundo os quais crianças entre os três e quatro anos 

de idade já formam categorias de pessoas, organizando informações simples 

com base em aspectos captados no meio social. Especificamente em relação à 

categorização étnico-racial, na década de 1940, nos Estados Unidos, já se 

mostrava que crianças pequenas, em idade pré-escolar, eram capazes de 

identificar pessoas negras e brancas (CLARK & CLARK, 1940). Entretanto, 

como comenta Ramsey (1987, p. 59), esses estudos não informavam se as 

crianças atribuíam valores às categorias de pessoas que formavam, nem quais 

eram esses valores. Outro aspecto interessante, verificado com os resultados 

da pesquisa, foi perceber que as crianças recorrem a dicotomias para 

estabelecer categorias, como mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8. Classificações utilizadas pelas crianças 
1. Magro Gordo 
2. Negra Branca 
3. Cabelo preto Cabelo loiro 
4. Bonito Feio 

 

A adoção de dicotomias para a construção de categorias também foi 

encontrada em pesquisa desenvolvida por Holmes (1995) junto a pré-

escolares. Isso ocorre, segundo a autora, porque as culturas organizam os 

conhecimentos sociais de acordo com o princípio do dualismo8 e, nesse 

sentido, as crianças, ao fazerem parte da cultura, não são diferentes. No 

presente trabalho, duas outras distinções foram muito utilizadas pelas crianças 

e, por isso, merecem destaque. 

 

7.1.1. Gênero: os meninos e as meninas 

Ser menino ou menina foi, talvez, a base mais utilizada pelas crianças 

para estabelecer classificações. Permanentemente, no cotidiano infantil, essa 

distinção se evidenciava como mostra o seguinte registro: 

Apodero-me da mesa próxima à da professora e observo a dinâmica 
das crianças. Giovanna Rios e Giovanna Pino encontram-se em uma 
mesa em que, habitualmente, apenas os meninos se sentavam. Júlia 
chega e diz: “Vocês não podem sentar aqui, porque aqui é o lugar dos 
meninos. É a mesa dos meninos! (sala, 14/5). 

                                                 
8 Segundo o Dicionário Aurélio, o dualismo consiste na coexistência de dois princípios ou 
posições contrárias, opostas.  
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Em momentos como esse, não foi observada uma atribuição de valores 

aos papéis sociais de homens e mulheres. O que marcava essas situações era 

a constante oposição que faziam entre o que era dos meninos e o que era das 

meninas – lugares, brinquedos, atividades. Essa distinção sobrepunha-se, em 

termos de frequência, à estabelecida entre pessoas negras e brancas, por 

exemplo. 

 

7.1.2. Ser e não ser amigo  

Outro critério para classificar pessoas é quem é ou não amigo. De forma 

persistente, as crianças proclamam e reafirmam suas relações de amizade 

como um valor importante em suas vidas. De fato, ao vivenciar situações em 

que negociam, as crianças constroem e aprendem sobre alguns valores e 

princípios que podem ser utilizados e desenvolvidos por toda uma vida. A cena 

transcrita abaixo nos traz elementos significativos para analisar o explanado: 

Thamires Hélia me diz: “Tia, cê sabe que a Emilly [que para de 
comer para prestar atenção] diz que, para eu ser amiga dela, 
eu não posso comer batata, cenoura e nem abobrinha. Eu 
gosto de brincar com ela! Cê fala com a professora?”  
Thamires Luana: a Emilly não deixa comer, porque depois não 
quer ser mais amiga.  
Pesquisadora: [notando que Emilly estava comendo um pedaço 
de batata em seu prato]: a Emillu comeu a batata! (pátio, 14/5). 

 

O que aparenta ser apenas uma brincadeira de criança demonstra um 

poder de negociação e a descoberta de aspectos fundamentais que fazem 

parte da constituição das relações humanas: já naquele espaço escolar podem 

ser observadas estratégias de controle de si e do outro. A amizade demonstrou 

ser a moeda de troca mais eficaz e concreta que as crianças empregam em 

suas negociações, inclusive com adultos, no caso, a pesquisadora: 

Giovanna Vitória, que estava sentada na mesa da professora, 
diz para mim: “Senta aqui comigo. Digo que não, explicando 
que queria ficar na roda com todas as demais crianças e que 
ela também deveria lá se sentar para apresentar seu 
brinquedo. Ela diz: “Não sou mais sua amiga!”(sala, 19/6). 

 
No cotidiano escolar infantil, as crianças vivenciam uma rotina 

denominada por Corsaro (1997) de rotina cultural, que lhes permite 

compreender e compartilhar a experiência de pertencimento a um grupo social. 
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Nesse sentido, as rotinas culturais servem como apoio para que os atores 

sociais – as crianças – aprendam, de forma segura, as diferenças e os 

problemas que se relacionam à vida cotidiana. Foram muitas e nítidas, no 

decorrer da pesquisa, os exemplos de situações por meio das quais as 

crianças aprendem paulatinamente a estabelecer critérios para distinguir as 

relações que mantêm entre elas e com os adultos de seu entorno. 

 

 

 7.2. Identificação étnico-racial: o outro 

No Brasil, são parcos os estudos que averiguam a forma como crianças 

de uma maneira geral, ou especificamente em idade pré-escolar, realizam 

processos de autoidentificação étnico-racial. Se em relação à autoidentificação, 

a quantidade de investigações é ínfima, sobre processos de heteroatribuição 

(OSÓRIO, 2003), é inexistente. Usualmente, a coleta de dados sobre a cor e a 

raça da população brasileira – nesse processo tanto para procedimentos 

relacionados à heteroatribuição quanto para os que se referem à 

autoidentificação – é feita mediante levantamento de informações domiciliares, 

designadamente pelo IBGE. Entretanto, essa forma de coleta de dados diz 

respeito somente a uma parcela da população, os adultos. Para as crianças e 

os adolescentes menores de 15 anos, somente pais ou responsáveis podem 

responder à pergunta sobre cor/raça e definir suas identificações étnico-raciais. 

 

Como indicado em capítulos anteriores, no Brasil, se autoatribuir a 

cor/raça, ou atribuir ao outro essas características, sempre gerou, e até o 

momento continua a gerar, um fator de instabilidade para quem coleta e para 

quem declara o dado referente à cor/raça. Dito de outra forma: é um processo 

complexo e bastante fluido. Essa complexidade é resultado de múltiplos 

fatores, entre eles os vinculados à condição social, à condição econômica e/ou 

à cultura regional. No caso de processos de heteroatribuição de crianças 

pequenas, em estudo realizado por Eliana de Oliveira na década de 1980, ao 

entrevistar profissionais de creches e de instituições pré-escolares, concluiu-se 

que, naqueles espaços, ao identificar a cor/raça das crianças por meio de 

fotografias, havia, entre as funcionárias brancas que se ocupavam das 



 

 

123 

 

crianças, a tendência de branqueá-las. As atendentes negras, por sua vez, 

tendiam a enegrecer as mesmas crianças identificadas. Esses resultados 

díspares têm sido imputados à subjetividade de quem faz a atribuição étnico-

racial. Outro argumento possível é que os responsáveis pela coleta de dados 

relativos à cor/raça realizem-na, muitas vezes, de maneira deturpada e 

preconceituosa. Em relação a isso, Piza (2003, p. 11) comenta: 

Os censos anteriores a 1950 esbarravam na visão 
preconceituosa do coletor, que atribuía, por influência do 
racismo e das políticas de eugenia, aspectos morais 
associados à cor. O imaginário social-histórico não tinha se 
desfeito ainda, e, aparentemente, nem os responsáveis pela 
metodologia de coleta do Censo de 1940 utilizavam qualquer 
estratégia para impedir que houvesse, por parte dos coletores, 
a disponibilidade para não expressarem seu próprio imaginário 
racista. Igualmente, os respondentes sentiam-se 
imediatamente objeto de um questionamento que não era 
“educado”.  

 
No caso deste estudo, desenvolver o procedimento de heteroatribuição 

com as crianças nele envolvidas teve o intuito de apreender se e de que forma 

elas realizam tal procedimento e ainda se elas se percebem como membros de 

dado grupo étnico-racial. Para tanto, duas perguntas foram formuladas: (1) 

Com quem você se parece: com seu pai ou com sua mãe? (2) Quem é 

diferente de você e por quê? Vejamos algumas respostas obtidas: 

Ingrid: “A minha mãe é igual a mim: a cara é igual, a cor igual, 
o cabelo é igual.”. E quem é diferente de você, pergunto. A 
menina diz: “meu pai”. Porque ele é diferente de você? “Porque 
ele tem cabelo preto e é branco.” (Parque, 27/5). 
Oscar: “eu me pareço com o meu pai”. Pergunto: “E como é 
seu pai?”. Oscar responde: “Branco”. Retruco: “E você?” Oscar 
me diz: “Branco escuro.” (Parque, 29/5). 

 
Ao serem questionadas, observo que as crianças não apenas realizam a 

heteroatribuição (ao especificar a cor/raça de seus pais) como também 

evidenciam seu grupo de pertença, ao fazer sua própria identificação. A Tabela 

9 apresenta as categorias utilizadas pelas crianças para identificar seus pais.  
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Tabela 9. Autoidentificação e heteroatribuição (dos pais), segundo as crianças 
investigadas neste estudo 
Termos 

utilizados 
Autoidentifi
cação 

Heteroatribuição 
Pai Mãe 

Preto(a) 7   8   5 
Branco(a) 9   7 12 
Moreno(a) 7 -   2 
Negro(a) 1   3 - 
Híbridas 4   2   2 
Outras 2   1   3 
Sem resposta 3 12   9 

Total 33 33 33 
 

Do total de 33 crianças, três não se autoidentificaram em termos de 

cor/raça, doze não realizaram a heteroatribuição do pai e nove não o fizeram 

em relação à mãe. Quando perguntadas, essas crianças não quiseram 

responder a uma ou mais questões postas. Dentre as que se autoidentificaram, 

nota-se que sete disseram ser pretas, nove brancas, sete morenas e uma 

negra. Duas crianças recorreram a categorias que denominei de híbridas, por 

empregarem mais de um termo (preta e chinesa) ou gradações relativas à cor 

(branco escuro, branco moreno, um pouquinho preto). Finalmente, duas outras 

deram respostas vagas, que não permitem identificar qual é a cor/raça que se 

atribuem (escura, cor da pele).  

 

Em relação à cor/raça do pai, observa-se que oito crianças os 

descreveram como pretos, sete como brancos e três como negros. Duas 

crianças classificaram seus pais fazendo uso de categorias híbridas (braço 

branco e preto ou preto e moreno) e uma recorreu a outros atributos (cabelos 

enrolados). A categoria moreno não foi empregada na classificação dos pais. 

No que concerne à heteroatribuição das mães, doze apontaram serem elas 

brancas, cinco disseram que eram pretas e duas que eram morenas. Duas 

recorreram a termos híbridos e três a termos vagos (escura, por exemplo) ou a 

outros atributos que não a cor/raça (cabelos enrolados).  

 

Dos termos empregados pelas crianças, o preto(a), seja na 

autoidentificação, seja na heteroatribuição do pai, chama a atenção por ser tão 

recorrente quanto o branco(a). No censo realizado pelo IBGE em 2007, foi 
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apontado, pela primeira vez, que essa categoria havia aumentado na 

população, passando de 12% para 14%. No estudo que aqui se apresenta, 

esse resultado pode indicar que talvez os pais estão tendendo a valorizar e a 

utilizar mais esse termo. Outro dado interessante é que, ao se somar as 

respostas que empregaram os termos preto(a), negro(a) e moreno(a), 

formando o grupo negro, o número total ultrapassa o obtido para branco e 

outras classificações, notadamente na autoidentificação e na heteroatribuição 

do pai. Por outro lado, isso não acontece no que diz respeito às mães – o 

número de brancas é quase o dobro – e chama atenção a ausência do termo 

negra para classificá-las. Paralelamente, há um retorno do termo morena.  

 

O número elevado de mães classificadas como brancas pode ser uma 

confirmação de resultados de pesquisas que têm sido realizadas desde a 

década de 1980 sobre casamentos inter-raciais. Mais recentemente, Laura 

Moutinho, pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 

entrevista à revista Época, argumentou que: 

a pesquisa de Elza Berquó transformou um mito consagrado 
pelo senso comum: o de que relações inter-raciais ocorrem em 
geral entre homens brancos e mulheres mulatas ou negras – 
herança das relações dos portugueses com suas escravas. 
Hoje, a miscigenação anda pelo caminho inverso. Há forte 
predominância de casamentos de homens negros com 
mulheres mais claras ( Mendonça, 26/11/2001)  

 
O uso de termos híbridos, por sua vez, sugere três hipóteses: as crianças 

(1) evitaram tomar uma posição quanto à própria cor/raça ou quanto à de seus 

pais; (2) tinham uma percepção de cor/raça bem desenvolvida, a ponto de ser, 

inclusive, matizada; (3) não conseguiam estabelecer uma distinção clara entre 

os termos empregados. De qualquer modo, as crianças demonstraram, em sua 

grande maioria, habilidade no uso de termos que a maior parte da população 

utiliza para classificar a cor e a raça sua ou a do outro, comprovando, ainda, 

que desenvolver pesquisas nessa direção é algo frutífero, na medida em que 

permite compreender como as relações étnico-raciais são apreendidas no 

mundo infantil. 
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7.3. Atributos utilizados para definir categorias de identificação 

étnico-racial 

 

No Brasil colônia, os termos para a classificação dos escravos eram 

relacionados à cor da pele – amarelo, branco, preto – em conjunto com outras 

categorias de termos étnico-raciais, como pardo, quase branco ou preto retinto. 

As descrições de cor/raça frequentemente acrescentavam à cor outras 

características físicas, como altura, compleição, cor e tipo de cabelo. Neste 

estudo, essa diversidade de caracteres também foi encontrada, como se pode 

notar no registro transcrito a seguir:  

Estamos caminhando e começando a descer as escadas. 
Giovanna Pino, que estava próxima, diz: “Cara de batom”. Por 
que cara de batom?, pergunto. A menina responde: “Você e a 
Karollayne têm cara de batom. Quem é preto tem cara de 
batom”. Pergunto por que e ela me diz: “Porque sim.” (Registro, 
14/5). 
Em outro dia, volto a perguntar para Giovanna Pino: Por que 
você disse que eu e Karollayne temos cara de batom? Ela, 
então, explicita o que quer dizer: “Porque vocês são pretas: 
têm a cara pintada como batom (que pinta a boca).” (Registro, 
25/5). 

 
Essa foi a primeira situação em que pude observar, entre as crianças e 

com muita espontaneidade, a menção a uma identificação étnico-racial. A 

associação da cor preta a uma pintura foi algo diferenciado e específico. A 

resposta da criança parece demonstrar a compreensão de que as pessoas 

podem ser pintadas, de modo que, consequentemente, a cor da pele não está 

diretamente vinculada ao pertencimento a um grupo étnico-racial. Em outras 

situações vivenciadas com as demais crianças, a cor estava sempre vinculada, 

quase que automaticamente, a outros atributos, como é possível verificar na 

conversa registrada a seguir: 

E você, Júlia, se parece com quem, pergunto. “Com minha mãe”, 
responde. Por quê?, pergunto. “Porque nasci igualzinha a ela.” Como é 
que você se parece com ela? “Com o cabelo duro e como ela falou 
mesmo”, apontando para Isabelle. Sobre o quê, pergunto. Ela diz: 
“Sobre a cor da pele”. Digo: E qual é? Julia volta-se para Isabelle e 
pergunta: “Que cor você falou naquela hora?”. Raphela Cristhine, que 
havia se aproximado, diz: “preto”. “Não”, responde Júlia. “Marrom”, 
continua Raphaela. “Não”, responde Júlia. “Branco”, Raphaela diz. 
“Não” “Moreno?”, pergunta Raphaela. “Sim”, responde Júlia. “Minha 
mãe é morena e eu sou morena”. Eu pergunto: e seu pai? A resposta foi 
pronta: “meu pai também e meu irmão também” (Parque, 27/5). 
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É possível observar na conversa que várias categorias de cores foram 

utilizadas e que a categoria moreno é associada a cabelos que têm uma 

textura dura. A textura e a cor do cabelo, como mostra a Tabela 10, são 

atributos utilizados pelas crianças e acrescentados às demais cores, para a 

definição da identificação étnico-racial. 

 

Tabela 10. Atributos levantados pelas crianças para a definição da identificação 
étnico-racial   

Categorias Características 
Preta Cabelo muito preto 

Cabelo cacheado e duro 
Morena Cabelo duro 
Branca Cabelo preto 

Cabelo liso 
Cabelo castanho 
Cabelo cacheado  

 

Desde a proposta de classificação das raças formulada por Johan 

Friedrich Blumenbach em 1795 e a descrição de cinco principais raças com 

base na origem geográfica – que efetivamente influenciou as características 

morfológicas –, o termo raça, principalmente a partir do século XIX, baseou-se 

quase que exclusivamente em características como a pigmentação da pele, o 

tipo facial, o perfil do crânio e a quantidade, a textura e a cor do cabelo. Mas 

por que a textura do cabelo está associada aos grupos étnico-raciais? 

O cabelo constitui uma das bases tradicionais para a 
classificação das raças humanas, devido ao seu crescimento, a 
sua forma e a sua aparência. Conquanto a estrutura geral dos 
cabelos seja semelhante, é fato reconhecido que algumas 
variações podem ocorrer entre os diversos grupos étnicos. 
Comprimento, cor e tipo são as características identificáveis a 
olho nu; tais particularidades se correlacionam com os dados 
obtidos mediante a análise microscópica dos cabelos, o que 
possibilitou ao etnólogo distinguir os grupos raciais dessa ou 
daquela região. Certas diferenças microscópicas, se 
confirmadas estatisticamente em um bom número de 
amostragens, constituem informações específicas suficientes 
para determinar a origem racial. Com o progresso das 
investigações antropológicas e etnológicas no século XX, 
houve uma tendência geral em classificar cabelos nas 
seguintes categoriais: (1) liso, (2) ondulado, (3) crespo, (4) 
frisado ou encrespado, (5) lanudo e (6) encarapinhado, isto é, 
distribuído em maior ou menor grau em pequenas espirais 
fechadas. Com base nesse sistema, pode-se dizer, por 
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exemplo, que os chineses e os indígenas americanos possuem 
o cabelo liso, as raças negras africanas, frisado ou encrespado, 
lanudo ou encarapinhado; as raças brancas européias, 
ondulados e crespos etc. (DELTA LAROUSSE apud 
MALACHIAS, 2007, p. 30).  

 
É compreensível, portanto, que as crianças façam uso de termos 

relativos à cor/raça, recorrendo, também, a outros aspectos, como a textura do 

cabelo, para estabelecer identificações étnico-raciais. Assim, a classificação 

preto e moreno foi, algumas vezes, complementada pela menção a cabelo 

duro. Cabelo cacheado aparece simultaneamente na categoria branco e na 

categoria moreno, cabendo destacar, entretanto, que nesta última há, também, 

associação à textura dura, de modo que o termo moreno pode comportar tanto 

atributos físicos relacionados às pessoas brancas quanto às pessoas negras.  

 

 

7.4. Quem é preto e quem é negro aos olhos das crianças? 

Os termos preto(a) e negro(a) foram, por diversas vezes, mencionados 

pelas crianças. Elas os utilizaram na identificação étnico-racial de seus pais e 

em momentos que eram solicitadas a explicar se ambas eram iguais ou 

diferentes. A conversa transcrita a seguir elucida essa situação: 

Giovanna Pino diz: “Meu pai também é preto”. Em seguida, ela 
se corrige: “Preto não, negro”. Pergunto: Qual a diferença entre 
preto e negro? Ela diz: “Ele é quem fala que é negro.” (Parque, 
14/5). 
Caio, Giovanna Pino e Júlia aproximam-se de mim. Relembrei 
o episódio da Cara de Batom, no qual os negros parecem ter a 
cara pintada (tal como o batom pinta a boca). Júlia, que ouvia a 
conversa, disse: “A tia não é preta”. Giovanna Pino responde a 
esse comentário: “É, ela não é preta, é negra”. Júlia discorda: 
“Ela também não é negra: é branca! Todo mundo é branco!” 
Curiosa, pergunto: “E qual é a diferença entre preto e branco?” 
Caio interfere e diz: “Está vendo aqueles meninos lá no 
balanço?” Digo que sim. E ele me diz: “Um é preto e outro é 
branco”. Rapidamente compreendo: ao observar as outras 
crianças, um menino possuía a tez bem escura e o outro não. 
(Parque, 25/5)  

 
Nas duas situações transcritas acima, em que Giovanna Pino está 

envolvida, ela se comporta da mesma forma diante do uso dos termos preto e 

negro, ou seja, reage como se a palavra preto não devesse ser empregada, 

como se assumisse que o correto é dizer negro. Existem, aqui, duas hipóteses: 
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a primeira é a de que, como o pai diz que não é preto e, sim, negro, ela é 

educada para se valer desse termo como sendo a forma correta de se referir às 

pessoas: elas são negras e não pretas. A segunda hipótese é a de que em 

outros ambientes sociais, para além do núcleo familiar, as pessoas também 

têm, de maneira geral, certo constrangimento de chamar as pessoas de pretas, 

utilizando preferencialmente o termo negro, considerado “politicamente 

correto”. Tendo em vista esta última hipótese, a insistência de Giovanna em 

empregar a palavra negro indica apenas que ela está reagindo de acordo com 

o que está aprendendo socialmente. Na situação abaixo, ocorre algo diferente. 

Vejamos: 

Pergunto a Glayce: Você acha que preto e negro são diferentes 
por quê? A menina responde: “Eu acho, porque o cabelo é 
mais escuro do que o negro”. Observo: E a cor da pele, 
também é diferente? Ela me diz: “A pele é mais branquinha.” 
(Parque, 27/5) 
Raphaela Cristhine diz: “Meu pai é preto, negro.” Pergunto qual 
a diferença entre preto e negro. Ela me responde: “Negro é só 
um pouco preto.” (Parque, 2/6). 

 
No primeiro caso, a diferença entre preto e negro passa pelo cabelo ou, 

sendo mais exata, pela cor do cabelo. No que diz respeito à pele, tudo indica 

que a de uma pessoa negra, para Glayce, é mais “branquinha”. O termo preto, 

como mencionado anteriormente, é utilizado desde o sistema colonial pelos 

grandes senhores para designar aqueles que lhes eram subalternos. Sua 

etimologia, de acordo com o dicionário Aurélio, advém do latim prettu, 

indicando aquele que tem a mais sombria de todas as cores, a cor do ébano, 

do carvão. No caso das crianças, a depender da forma como estão 

apreendendo a distinção entre preto e negro, talvez exista o entendimento de 

que as pessoas não podem ser pretas como carvão, parecendo-lhes mais 

adequado ser negras – o termo negro compreendido, necessariamente, como 

mais claro.  

 

O termo negro tem sido utilizado pelo movimento social negro brasileiro, 

como foi adiantado, com o intuito de criar uma identidade racial, sendo 

escolhido para nomear a junção das categorias preto e pardo. Instituições 

renomadas, ao analisarem dados de pesquisas, têm utilizado essa 

nomenclatura, o que potencializa as reivindicações do movimento supracitado. 
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Ao discutir essa questão, Osório (2003, p. 24) justifica a reunião de pretos e 

pardos em uma única categoria: 

A agregação de pretos e pardos e sua designação como 
negros justificam-se duplamente. Estatisticamente, pela 
uniformidade de características socioeconômicas dos dois 
grupos. Teoricamente, pelo fato de as discriminações, 
potenciais ou efetivas, sofridas por ambos os grupos serem da 
mesma natureza.  

 
Nos últimos anos, ao que tudo indica, a população brasileira tem 

recorrido mais tanto à categoria preto como à categoria pardo para se 

identificar. Em entrevista concedida à revista Estudos Avançados em 2004, 

Munanga esclarece que:  

Politicamente, os que atuam nos movimentos negros 
organizados qualificam como negra qualquer pessoa que tenha 
essa aparência. É uma qualificação política, que se aproxima 
da definição norte-americana. Nos EUA, não existe pardo, 
mulato ou mestiço e qualquer descendente de negro pode 
simplesmente se apresentar como negro. Portanto, por mais 
que tenha uma aparência de branco, a pessoa pode se 
declarar negro.  
 

No caso desta pesquisa, as crianças participantes, de forma correta, não 

conseguem estabelecer distinções físicas entre uma pessoa preta e uma 

pessoa negra, simplesmente porque elas não existem. Por outro lado, é 

possível que os pais, no caso de Giovanna Pino, venham utilizando o termo 

negro para sinalizar uma opção política, e os filhos, escutando-os, passem a 

preferir um termo ao outro.  

 

 

7.5. Identificação étnico-racial entre crianças pré-escolares 

 

7.5.1. Autoidentificação étnico-racial 

Para apreender a auto-identificação étnica de uma pessoa, alguns 

atributos são importantes Em geral, eles podem ser aqueles para os quais há 

consenso, se e quando um dos membros de um determinado grupo étnico for 

questionado. Esse é o caso, por exemplo, da ancestralidade, da relação com 

os parentes, da nacionalidade, da religião, da língua e da cor. Utilizar alguns 

desses atributos – ou reconhecê-los em uma pessoa – parece ser uma primeira 

condição para se construir uma identificação étnica. Uma segunda condição é 
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perceber se tais atributos são distintivos de pessoas vinculadas a outros grupos 

étnicos. É evidente que alguns atributos são compartilhados por diferentes 

grupos, porém somente pessoas que pertencem a determinados grupos os 

empregam para se descrever (ABOUD, 1987, p. 36).  

 

No caso brasileiro, a questão da autoidentificação étnico-racial ainda é 

alvo de muitos debates e polêmicas no meio acadêmico e no movimento social 

negro. Como afirmam Fúlvia Rosemberg e Edith Piza (2002):  

A cor auto-atribuída no momento da declaração possivelmente 
limite-se a definir um traço físico que não expressa 
pertencimento racial ou étnico, no sentido que o sujeito 
respondente se veja inserido num grupo diferenciado por 
outros sinais de identidade além do que está sendo 
imediatamente solicitado. O que os inúmeros termos utilizados 
pelos respondentes dos censos para se auto-identificarem 
podem explicitar não são apenas os valores sociais que os 
respondentes atribuem à cor ou à raça, mas, também, 
ambigüidades enfrentadas pelos sujeitos respondentes ao se 
inserirem num sistema de cores onde a cor, ou apenas a cor, é 
responsável pela inserção nos grupos sociais de cor 
(ROSEMBERG; PIZA, 2002, p. 111, grifo das autoras). 
 

As pertinentes observações dessas pesquisadoras foram aqui 

apreciadas. Por meio das respostas das crianças sobre com quem elas se 

pareciam ou de quem elas eram diferentes e, posteriormente, de como elas 

eram, foi possível compreender, em linhas gerais, as identificações atribuídas a 

seus pais e, também, a si mesmas. Cabe, porém, explicitar que, apesar de 

considerar que as crianças, ao utilizarem tais identificações, faziam menção a 

seus grupos de pertença étnico-racial, não se pode assegurar que isso seja 

verdade. Entretanto, quando as crianças, em suas respostas, se referiam à cor, 

compreendi e concordei com Guimarães (2003, p. 103-4), que afirma o 

seguinte: 

Parto da crítica à categoria “cor”, pois a análise dessa 
categoria, no Brasil, nos leva à conclusão, sem grande 
dificuldade, de que a classificação por cor é orientada pela 
idéia de raça, ou seja, que a classificação das pessoas por cor 
é um discurso sobre qualidades, atitudes e essências 
transmitidas por sangue. [...] “cor” não é uma categoria 
objetiva, cor é uma categoria racial, pois quando se classificam 
as pessoas como negros, mulatos ou pardos é a idéia de raça 
que orienta essa forma de classificação. 
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Nesse sentido, considerei que, ao se referirem à cor e tão somente à cor 

para descrever seus pais e a si mesmas, as crianças estavam fazendo uma 

identificação étnico-racial e, por conseguinte, mencionando seu grupo de 

pertença. Retomando os dados da Tabela 9, é possível observar que algumas 

categorias foram citadas mais vezes na autoidentificação: preta (N = 7), branca 

(N = 9) e morena (N = 7). Apenas uma criança se identificou como negra. Para 

situar melhor o leitor, é importante ressaltar que essas respostas foram obtidas 

por meio de conversas informais minha com as crianças, como as que seguem:  

Pergunto a Emilly: Você é diferente de quem? “Do meu pai”, 
responde. Insisto: Por que você é diferente de seu pai? 
“Porque ele é igual à minha mãe”. E eu volto a perguntar: E por 
que ele é igual à sua mãe? Ela me diz: “Porque ele é bonito”. 
Volto a perguntar: E seu pai tem a mesma cor que sua mãe? 
Ela me conta: “Não. Meu pai é negro e minha mãe é branca”. 
Questiono: E você? Ela diz sem hesitar: “Branca. Eu sou igual 
à minha mãe.” (Parque, 27/5). 
Pergunto a Bianca: Você é igual a quem? Ela responde: “Meu 
pai é branco, minha mãe é preta. Eu sou igual ao meu pai: 
branca.” Pergunto, então: E seus irmãos? Ela me diz: “Eles são 
pretos”. Pergunto: Você acha que seu irmão que vai nascer vai 
se parecer com quem? “Não sei”, ela responde. (Parque, 2/6). 

 
Como pode ser visto, foi por vezes preciso formular a pergunta de outra 

maneira para que a identificação étnico-racial fosse alcançada. Assim, na 

primeira conversa, a pergunta foi explícita e formulada diretamente: qual é a 

cor do pai (ou da mãe)? A estratégia, nessa situação, foi positiva, porque a 

criança informou sua identificação étnico-racial. Em outras situações, como na 

segunda conversa, a criança respondeu prontamente, agregando, inclusive, 

dados sobre outros membros de seu grupo familiar.  

 

Para compreender a identificação étnico-racial das crianças, julguei 

primordial, ainda, apreender os valores que elas atribuíam aos diferentes 

grupos, decorrendo, daí, a pergunta: você gostaria de ser diferente? Ser 

diferente é uma questão aberta, com várias possibilidades de resposta. Por 

isso, após a resposta da criança, outras perguntas eram formuladas, com o 

intuito de saber em que, precisamente, cada criança gostaria ser diferente. 

Com isso, resultados interessantes e fundamentais para perceber cada uma 

das categorias utilizadas pelas crianças para a identificação étnico-racial foram 

alcançados. 
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7.5.2. Identificação étnico-racial: crianças pretas 

Das 33 crianças envolvidas nesta pesquisa, sete se autoidentificaram 

como pretas, ou seja, como aquelas que têm a mais sombria de todas as 

cores, que são da cor do ébano, do carvão. Para os senhores dos escravos, 

preta era a cor daqueles que eram subalternos, razão suficiente para que, 

apesar das mudanças ocorridas, exista resistência entre os adultos para aceitar 

essa categoria (DATAFOLHA, 2008). Em meio a essas sete crianças, apenas 

duas responderam que não gostariam de ser (ou de ter) características 

diferentes: 

Você queria ser diferente? “Não”, responde Carlos Eduardo. O 
que você mais gosta em você? Ele me diz: “Meu olho”. Tem 
alguma coisa que você não gosta em você? “Não”, ele 
responde. Você gosta da sua cor? “Gosto”. (Carlos Eduardo, 
pai preto e mãe preta). 
Você queria ser diferente? “Não”. O que você mais gosta em 
você? “Minha orelha e meu pé”, diz em tom de brincadeira. E o 
que você não gosta? “Minha perna”, responde. (Everton, pai 
preto e mãe sem identificação). 

 
Vale notar que Carlos Eduardo foi uma das poucas crianças que indicou 

ter pai e mãe pretos. Esse fato ganha destaque quando se considera que, no 

início das observações, há o registro do seguinte fato:  

Carlos Eduardo, 5 anos de idade, disse: “Sabia que minha mãe 
é rica?” Fiz um “ar” de curiosidade e perguntei: “É mesmo?” 
“Sim. Ela compra tudo o que eu quero. Meu pai é médico”. 
(pátio, 22/9). 

 
Em observações posteriores, foi possível observar que esse menino – e, 

consequentemente, sua família – possuía condições financeiras bastante 

distintas daquelas apresentadas pelas demais crianças. O dito popular “o 

dinheiro embranquece”, utilizado para análises de cor/raça da população, aos 

“olhos” dessa criança e vivenciado por ela, tinha outro sentido. Para Carlos 

Eduardo, a riqueza, mesmo que raramente, também parecia ser um atributo de 

famílias negras. Duas outras crianças responderam com as seguintes palavras: 

Giovanna Vitória me segue e diz: “Tia, cê sabe com quem eu 
pareço? Eu pareço com o meu pai”. Pergunto, então: Como é o 
seu pai? Ela me responde: “Preto, quer dizer, negro”. Quero 
saber como é sua mãe. Giovanna Vitória diz que é branca. 
Então, eu lhe pergunto: E você, o que é? Ela responde: “Preta”. 
Pergunto-lhe se ela gosta de ser assim e ela afirma que não. 
Quero saber o porquê. Giovanna explica: “Porque queria ser 
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branca, como minha mãe. E, também, porque todo mundo dá 
risada.” (Giovanna Vitória, pai negro e mãe branca, Parque, 
27/5). 
 

Giovanna Vitória, como outras crianças, é fruto de uma relação inter-

racial. Ela se assume preta, porém ressalta o desejo de ser como a mãe: 

branca. Esse desejo, que muito provavelmente se vincula à condição afetiva de 

querer se parecer com a mãe, tem, ainda, outra motivação: deixar de ser 

motivo de escárnio. Quando a menina diz que, se fosse branca, ninguém dela 

riria, está apontando para a difícil condição que as crianças negras enfrentam 

na sociedade brasileira. Está também dizendo que ser preta, em alguns casos, 

configura-se como algo dolorido desde muito cedo. É certo que nem todas as 

crianças constroem essa significação para a cor/raça preta, mas o fato de 

algumas o fazerem já é, em si, evidência de como a identificação étnico-racial 

pode implicar sofrimento. Ingrid, que também gostaria de ser diferente, adota 

outro enfoque:  

Pergunto para Ingrid: Você gostaria de ser diferente do que 
você é? Ela me responde que sim. Quero saber por quê. 
Escuto-a dizer: “Porque eu queria ser preta, mas com o cabelo 
loiro. Estranho a resposta e digo: Você queria ter o cabelo loiro 
porque não gosta do seu cabelo? Ingrid me diz: “É porque ele é 
muito preto. Eu queria ser loira no cabelo.” (Ingrid, pai branco e 
mãe preta, parque, 15/6). 

 
Diferentemente de Giovanna Vitória, Ingrid queria apenas que seus 

cabelos fossem loiros. Não há – ou não foi explicitado, em nenhum momento – 

o desejo de ter a pele branca. Trata-se, aqui, apenas de uma questão de 

preferência quanto à cor dos cabelos. Autoidentificando-se como preta e 

chinesa, foi a única criança que, nesta pesquisa, disse pertencer ao grupo 

étnico-racial amarelo, como se pode constatar nas seguintes situações: 

Estou com as crianças no parque e pergunto: E quem é diferente? Uma 
delas me responde: “A Beatriz e aquele ali”. Quero saber por que e 
escuto: “Porque sim.” Volto-me para Ingrid e faço a questão: E a Ingrid, 
é igual ou diferente? “Diferente, porque ela é chinesa”, diz Pamela. 
Ingrid diz: “Sou chinesa e sou preta, sou japonesa.” Eu falo: Você é 
chinesa, Ingrid? Ela me olha de relance e diz: “Não, sou japonesa. Meu 
olho é puxado assim”. As crianças levam a conversa para outro rumo 
(Parque, 27/5). 
Giovanna Rios levou uma boneca. A professora pega a boneca e diz: 
“Ela parece diferente... Ela é brasileira? Ela tem os traços diferentes.” 
Lucas e Thamires Hélia dizem: “Japonesa”. Ingrid fala: “Eu sou chinesa, 
meus olhos são assim” (puxa os olhos para mostrar o quanto é 
diferente). A professora pergunta para Ingrid se ela tem descendência 
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chinesa. Ela diz: “Não, sou só eu. Eu sei falar inglês”. Emite um som e 
interpreta: “Geladeira”. Thamires Hélia diz que sabe falar japonês. 
Enrola um som acompanhado de gestos que, segundo ela, são de 
cumprimento, em japonês. Ingrid levou uma boneca negra. A professora 
repete a mesma pergunta: “Ela é brasileira? De que lugar ela é?” Lucas 
responde: “Da Europa”. Outra criança contesta: “Ela é baiana”. “Como 
se chama a boneca?”, pergunta a professora. Ingrid diz: “Neguinha”. A 
professora quer saber por que ela tem esse nome. Ingrid responde: “Foi 
minha mãe que deu esse nome.” (sala, 29/5). 
 

Analisando as duas situações, vê-se que Ingrid se identifica, na primeira, 

como preta e japonesa e, no segundo registro, como chinesa. Ao que tudo 

indica, a pele era o que a definia como preta; chinesa ou japonesa vinha de 

seus olhos puxados, visto que a menina afirma para a professora não ser 

descendente daquele grupo racial. Ingrid é um bom exemplo de como as 

crianças são hábeis em identificar outros grupos étnico-raciais para além 

daqueles que definiam seus pais e a si próprias. Ademais dos traços físicos, a 

língua, nesse caso, também é identificada como atributo ou critério para se 

definir um grupo étnico-racial em questão, como evidencia a tentativa de imitar 

a fala inglesa e a japonesa. 

 

Entre as crianças que se declararam pretas, duas outras apresentaram 

falas interessantes. Ambas têm a cútis bem clara e cabelo ondulado (entre o 

liso e o cacheado), atributos mais associados aos das pessoas brancas. No 

entanto, a identificação dessas crianças parece ter sido com suas mães, 

definidas por elas como pretas. Há, entre os pesquisadores (Rosemberg, 2006 

Rocha, 2005) que trabalham a temática da identificação étnico-racial, dúvidas 

acerca de como se processa, no microcosmo social, a identificação de cor/raça 

por parte de grupos de mestiços ou pardos. De fato, nesses casos, encontram-

se identificações étnico-raciais que, aos olhos do Outro, parecem não se 

confirmar. Vejamos como isso aparece entre as crianças estudadas: 

Pergunto se Amanda gostaria de ser diferente do que é. A 
resposta é não. Volto a insistir: Você gosta como você é? 
Agora, a resposta é sim. Decido variar a questão: O que você 
mais gosta em você?. E a criança diz que não sabe. Mais uma 
vez volto a perguntar: Tem alguma coisa em você que não 
gosta?. Outra negativa. Agora, tento ir direto: Você gosta da 
sua cor? A criança diz: “Gosto”. Não desisto fácil: E do seu 
cabelo? Nova afirmativa. (Amanda, pai branco e mãe preta). 
Converso com Pamela: O que você mais gosta em você? Ela 
responde sem hesitação: “Meu cabelo”. Pergunto, agora, pela 
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negativa: E o que você menos gosta? A menina diz: “Nada”. 
Insisto: Você gosta da sua cor? Ela me responde: “Gosto”. 
(Pamela, mãe preta e pai sem identificação). 

 
Duas outras crianças identificaram-se como pretas: Gustavo disse que 

era “um pouquinho preto” e Maria Jucielly, que era “preta clara” e gostaria de 

ser diferente, para ser parecida com a professora, branca e de cabelos loiros. 

Essa forma de descrever a cor/raça já foi abordada anteriormente, quando  

falei das razões pelas quais algumas crianças optaram por fazer uso do que 

chamei de “termos híbridos”.  
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7.5.3. Identificação étnico-racial: crianças brancas  

Entre as 33 crianças pesquisadas, nove identificaram-se como brancas. 

No Brasil, as pessoas que se identificam como membros desse grupo têm sido 

pouco estudadas. Ao tratar desse assunto, Bennett (2000) argumenta que a 

brancura – como categoria que envolve um segmento da população – se 

originou na segunda metade do século XVII, como resultado de uma 

transformação social dos colonizadores da América: 

os primeiros colonizadores brancos não tinham um conceito de 
si mesmos como brancos [...]. A palavra branca, com todo o 
seu ônus de culpa e arrogância, só passou a ser de uso 
comum no final do século (BENNETT, 2002, apud 
CASHMORE, 2000, p. 97).  
 

De fato, ser branco passou a significar superioridade e privilégio. 

Consequentemente, qualquer cor de pele que não tivesse essa qualidade era 

desvalorizada. Cabia, então, verificar se isso efetivamente acontecia com as 

crianças que, no grupo pesquisado, se autoidentificaram como brancas. Assim, 

quando perguntei se queriam ser diferentes, respostas de vários tipos foram 

obtidas, observei crianças que não apresentaram nenhum desejo de ter seus 

traços físicos modificados ou diferentes e crianças que tinham, sim, essa 

vontade, ainda que em diferentes níveis de intensidade. A seguir são 

apresentados alguns trechos das conversas mantidas com as crianças que se 

autoidentificaram como brancas e não queriam ser diferentes do que eram:  

Você gostaria de ser diferente? “Não”, responde. O que você 
mais gosta em você? “Meu olho”, responde. Tem alguma coisa 
que você não gosta? “Não”, responde. Você gosta da sua cor? 
“Gosto” (Eduardo, pai branco e mãe branca). 
Você gostaria de ser diferente? “Não”, responde a menina. O 
que você mais gosta em você? “Meu cabelo”, responde. E o 
que você menos gosta, pergunto. “Meu dedão do pé” (Emilly, 
pai negro e mãe branca). 

 
Algumas das crianças que se autoidentificaram como brancas, por outro 

lado, queriam ser ou ter algo diferente. Giovanna Pino, por exemplo, queria ter 

cabelos compridos, porque os seus haviam sido cortados muito curtos em 

função de ter contraído piolho. Claramente, não havia, nesse caso, nenhum 

menosprezo pelo tipo de cabelo, mesmo porque a menina tinha cabelos lisos. 

O problema estava mesmo no tamanho, que, após alguns meses, estava mais 

longo. Evidenciava-se, assim, um desejo momentâneo que foi rapidamente 
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transformado em realidade. Vejamos como Giovanna Pino expressa sua 

vontade de ser diferente: “Giovanna Pino (pai preto e mãe branca) disse: ‘Eu 

queria ter cabelos grandes, porque eu cortei o cabelo e agora todo mundo fica 

rindo de mim’” (parque, 13/05). 

 

Outra menina, Thamires Hélia, com cabelos cacheados e olhos de uma 

tonalidade escura, gostaria de se parecer com a Bela Adormecida. Queria ter 

seus olhos e a mesma cor – rosa, a cor de pele. Seu desejo era, portanto, o de 

ter alguns dos atributos de uma pessoa branca, muito embora tivesse se 

autoidentificado como membro desse grupo. Essa vontade pode ser 

compreendida quando se considera que o conto A Bela Adormecida é um dos 

clássicos infantis mais narrados para pré-escolares. Nesse sentido, ele faz 

parte do imaginário infantil e, certamente, contribui para a construção de uma 

imagem social idealizada – pessoas brancas, com olhos claros. 

Thamires Hélia falou: “Eu queria ser com o cabelo ‘sem ser 
enrolado’”. Eu perguntei, então, o que mais ela gostaria de ter 
diferente. Ela me respondeu: “Eu queria que os meus olhos 
fossem iguais aos da Bela Adormecida”. Eu lhe disse: E você 
queria ter a cor igual à da Bela Adormecida, também? Ela 
disse: “Queria, sim”. Perguntei-lhe qual era a cor da Bela 
Adormecida. Ela então me disse: “Rosa, cor de pele”. 
(Thamires Hélia, mãe branca e pai sem identificação). 

 
A resposta de Bianca, que também se identificou como branca, chama 

igualmente a atenção. Com tez escura, semelhante à das pessoas negras 

(pardas ou pretas) e cabelos bem cacheados, disse inicialmente que não 

queria ser diferente para, em seguida, afirmar que gostaria de ser loira.  

Pergunto a Bianca se ela gostaria de ser diferente. Ela me diz: 
“Não”. Insisto: Você gosta do jeito que você é? “Não”. Como 
você gostaria de ser, perguntei-lhe. “Loira”. Quis saber por que 
ela queria ser loira. Ela me disse: “Porque minha irmã é”. Mudei 
a pergunta: E o que você mais gosta em você? Ela disse: “Meu 
corpo”. Perguntei-lhe em seguida: E o que você não gosta? Ela 
foi direta: “Meu cabelo”. Quis saber como ela gostaria que 
fosse seu cabelo. Ela me disse que queria que ele fosse “de 
branco”. Achei que ela queria que seu cabelo fosse liso e 
perguntei-lhe isso. Ela falou: “Eu queria, sim”. Passei a 
perguntar com quem ela se parecia. Bianca me disse que com 
seu pai. Perguntei-lhe como ele era e ela me respondeu que 
não sabia. Em seguida, disse: “Ele tem cabelos cacheados e 
olhos grandes como os meus”. Quis saber de sua mãe, como 
ela era. Bianca me contou o seguinte: “Ela tem pouco cabelo 
cacheado, é preta e pequena. E meu pai é branco. Minha irmã 
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é bonita e meu irmão é mais ou menos bonito”. Claro que fiquei 
curiosa para saber por que o irmão era “mais ou menos bonito”. 
Ela me explicou: “Porque ele tinha o cabelo duro, mas agora 
ele alisou e tem o cabelo liso. Agora ele é bonito”. Eu pergunto: 
E os cabelos de sua mãe, como são? A resposta foi curta: 
“Cacheados e duros.” (Sala, 29/5). 

 
Vale a pena ressaltar que Bianca foi a única das meninas que, tendo a 

pele escura e os cabelos bem cacheados, se identificou como branca. Ao que 

tudo indica, ela se considerava, em seu imaginário, branca e, provavelmente, 

se sentia branca. Daí a feiura do irmão, que possuía características negras – a 

parte da mãe. O modelo físico idealizado pelas crianças – o do branco – só 

apareceu com clareza quando a menina explicitou a razão pela qual seu irmão, 

que era “mais ou menos bonito”, passa a ser “bonito” (sala, 29/5). Ao alisar os 

cabelos, ele se assemelha à forma como ela própria se vê ou, mais 

provavelmente, a forma como deseja ser. Entre as crianças brancas, o 

processo perverso de, quanto maior a aproximação com traços negros, maior o 

desejo de mudanças, foi evidenciado quando os cabelos, os olhos e, 

evidentemente, a cor da pele foram alvos do desejo de transformação. A força 

desse processo parece ser tal que imobiliza as crianças entre o anseio e a 

realidade. Se existe, de um lado, a vontade de se assemelhar à imagem do 

ideal social, que é o da brancura, de outro, não há como negar aquilo que se vê 

e se tem, que são os atributos de outro grupo étnico-racial, no caso o dos 

negros. Essa parece ter sido a situação que levou um menino a se identificar 

como “branco escuro”.  

 

7.5.4. Identificação étnico-racial: crianças morenas 

Identificaram-se como morenas sete crianças. Esse termo – moreno(a) – 

é, dentre os adultos, o mais empregado na autoidentificação. Distintamente do 

pardo ou do preto, o moreno não implica, necessariamente, ancestralidade 

africana. De acordo com Andrews (1998), não há concordância entre os 

estudiosos do assunto sobre a questão de os morenos serem (ou não) 

brancos. Para o historiador Carl Degler, moreno é, mais provavelmente, um 

eufemismo para preto ou mulato, distinguindo-se claramente do branco. Assim, 

diz ele em relação ao moreno: 

Em São Paulo, Bastide e Fernandes encontraram o termo 
freqüentemente usado para se referir a “mulatos” ou “pretos” 
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por aqueles que queriam evitar ofendê-los; ele aparece 
regularmente nas colunas sociais da imprensa, como um rótulo 
de identificação (DEGLER, apud Andrews,1998, p. 385). 

 
As crianças que se autoidentificaram como morenas, ao serem 

inquiridas se gostariam de ser diferentes, deram diferentes respostas: 

“Só gosto de mudar o cabelo”. Você não gosta do seu cabelo? 
“Eu gosto”, responde. “Gosto de pintar ele”. Que cor você 
queria seu cabelo? “Queria de vermelho”, responde. E o que 
mais você não gosta em você? “Eu não gosto de brincar muito, 
correr”. Por quê? “Porque agora eu fiquei internada”, responde. 
Então, não é que você não gosta de brincar, agora você não 
pode, digo para a menina. “É”, responde. Você gosta da sua 
cor? “Gosto”, responde. “Só o meu cabelo que eu gostaria que 
ele ficasse vermelho ou rosa.” (Rafaela Stefani, pai branco e 
mãe preta).  

 
Essa é uma menina com traços de pessoas negras. Como seu cabelo é 

bem enrolado, o desejo de pintar o cabelo de vermelho ou rosa parece ser 

apenas isso e não a vontade de ser branca, tal como foi observado em falas de 

outras crianças. Em seu dia a dia, em vários momentos e em diversas 

ocasiões, ela se referia à mãe – identificada por ela como preta – de forma 

muito carinhosa. Na fala de Rafaela Stefani, a referência à mãe aparecia muito 

bem marcada. O registro que segue ilustra bem essa situação: 

Cheguei à mesa de Rafaela Stefani, que já havia me chamado. 
Ela tinha reproduzido, à perfeição, um desenho apresentado 
pela professora, com suas pessoas, suas árvores com frutos 
etc. Disse-me que iria desenhar sua mãe e pediu-me que 
fizesse um coração. Disse-lhe que era ela quem deveria fazer 
isso. Como a menina não sabia como fazer, incentivei-a a 
tentar e ela fez isso. Depois, desenhou uma figura humana e 
me disse que era sua mãe. Perguntei-lhe como era sua mãe e 
ela respondeu: “Preta, bem pretona”. E seu pai?, perguntei. 
“Branco, bem branco.” (sala, 14/11). 

 
Como pode ser visto, essa criança parece valorar igualmente a cor preta 

e a branca. Aparentemente, assumir-se como morena era assumir-se como 

alguém que é preto e, também, branco. Para outra menina, Rafhaela Cristhine, 

a “morenidade”, empregada mais como um eufemismo para preto ou mulato, 

veio seguida de informações que mostraram com a nítida apreensão dessa 

menina sobre as dificuldades que sua família enfrentava convivia com fantasias 

vendidas pela mídia: 

Pergunto para Rafhaela Cristhine: Você gostaria de ser 
diferente? Ela me responde: “Queria, queria ser magra e ter 
uma casa nova. Queria mudar o meu cabelo e queria mudar 
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minha vida”. Tento aprofundar meu entendimento: O que mais 
você queria mudar? Ela me disse: “Queria mudar o trabalho da 
minha mãe, queria que ela tivesse mais dinheiro para consertar 
a nossa casa, que está quebrando e chove. E queria, também, 
que o Gugu mudasse minha vida.” (pai preto e mãe sem 
identificação). 

 
As condições de vida de Rafhaela Cristhine, vale notar, são partilhadas 

pela maior parte das crianças negras (considerando que a categoria morena 

está entre pretos e pardos), as quais são sempre difíceis e perversas. 

Conforme apontam os resultados da pesquisa realizada por Henriques (2001, 

p. 9): 

Os negros, em 1999, representam 45% da população 
brasileira, mas correspondem a 64% da população pobre e a 
69% da população indigente. Os brancos, por sua vez, são 
54% da população total, mas somente 36% dos pobres e 31% 
dos indigentes. Ocorre que, dos 53 milhões de brasileiros 
pobres, 19 milhões são brancos, 30,1 milhões pardos e 3,6 
milhões pretos. Entre os 22 milhões de indigentes, temos 6,8 
milhões brancos, 13,6 milhões pardos e 1,5 milhão, pretos.  

 
Na maior parte dos casos, o moreno, quando acompanhado de traços 

negros, vivencia situações perversas que resultam em sofrimento. Daí, 

algumas crianças recorrerem ao artifício de empregar adjetivos para aliviar a 

preponderância da cor/raça negra na mistura racial. O marrom claro utilizado 

por Anísio e o moreno claro de Luiz Gabriel são exemplos que elucidam bem 

essa situação. Ser um moreno mais claro ou mais escuro parece fazer, para 

essas crianças, toda a diferença:  

O cabelo, eu não queria esse topete e também queria ser 
branco. Eu queria que meu pai “nascesse” branco, minha mãe 
“nascia” branca e minha irmã “nascia” branca! Queria toda a 
minha família branca (Luiz Gabriel, mãe morena, pai não 
identificado). 

 
As crianças morenas, tais como muitas outras, desejavam uma cor 

diferente da sua e queriam ser brancas. No relato de Luiz Gabriel, dois 

aspectos chamam a atenção: as modificações almejadas eram estendidas a 

todos os membros da família. A raça, como definido anteriormente, adquire, 

nas palavras desse menino, um significado cultural socialmente construído 

entre nós: ser branco é ser melhor. Guilherme endossa claramente essa ideia 

ao dizer: 

Eu também gosto de ser branco, porque ser preto é ruim. Eu 
gosto de ser branco. Queria que fosse minha família toda, mas, 
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agora, minha mãe era negra e, agora, ela está branca. Eu 
queria ser branco. Eu gosto [do meu cabelo], da cor eu gosto, 
também. Mas da cor da minha pele eu não gosto! (Guilherme, 
moreno, mãe negra e pai não identificado). 

 
No desenvolvimento da pesquisa, Guilherme contribuiu muito para que 

pudesse compreender como as crianças se apropriam do entendimento sobre 

a identificação étnico-racial. Logo nos primeiros contatos, o menino contou 

sobre o processo de transformação da mãe, uma mulher negra que estava 

ficando branca. Na realidade, a mãe de Guilherme tinha vitiligo, uma doença 

que ocasiona perda de pigmentação. Ao observar o que se passava com ela, o 

menino, que achava o fato de ser preto algo ruim, parece ter inferido que 

pessoas negras podem, em algum momento, se tornar brancas. Essa 

compreensão de que a cor/raça pode ser modificada foi, também, encontrada 

em crianças de mesma faixa etária pesquisadas por Aboud (1987). Nesses 

casos, a criança acredita que a etnia e/ou a raça são mutáveis, indicando que a 

noção de constância desses atributos é desenvolvida posteriormente, a partir 

dos dez anos de idade. 

 

7.5.5. Identificação étnico-racial: crianças negras 

Como mencionado anteriormente, o termo negro não faz parte do 

sistema de classificação da população brasileira. Reivindicado pelo movimento 

negro, esse termo tornou-se uma categoria política que representa o conjunto 

das pessoas pretas e pardas. Para a identificação da cor/raça de seus pais, as 

crianças fizeram uso desse termo; no entanto, na autoidentificação, apenas 

Glayce o empregou, embora apresente traços físicos mais semelhantes aos 

dos membros de um grupo indígena: a pele com um tom mais escuro, distinto 

da pele negra; os cabelos bem pretos e lisos. Pelo fato de ela ter esses traços 

físicos, o seguinte diálogo foi estabelecido:  

Pergunto para Glayce: De onde você é? “Da minha casa”, falou 
surpresa. Pergunto onde ela nasceu e Giovanna Pino, que nos 
escutava, logo responde: “Da barriga da mãe dela”. Volto-me 
para Glayce e faço novamente a pergunta: Você nasceu em 
São Paulo? Ela, aproximando a boca de meu ouvido, diz 
baixinho: “Nasci no Ceará”. Pergunto, surpresa: Por que você 
não pode falar alto? Ela me conta: “Porque as pessoas dão 
risada de mim.” (parque, 11/8). 
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Tomei ciência, naquele momento, de como é forte a discriminação 

regional e de que sofrê-la promove um isolamento e uma ausência de interação 

no espaço de educação infantil. Verifiquei, de fato, que Glayce dificilmente se 

relacionava com as outras crianças. Na sala, permanecia, a maior parte das 

vezes, silenciosa, sem conversar. Passado algum tempo, quando a conversa 

se centrava na identificação étnico-racial, Glayce disse: 

“Eu queria ser eu mesma”. Perguntei se ela gostava do jeito 
que era. “Sim”, ela me respondeu. E você queria mudar alguma 
coisa? Ela me disse: “Não”. Perguntei o que ela mais gostava 
nela. E Glayce falou: “O meu olho”. Quis saber o que ela 
menos gostava em si mesma. Agora, a resposta foi: “O meu 
cabelo, porque eu acho ele bonitinho, né? Mas acho mais 
bonito o olho! Mais ou menos, que eu gosto, é do cabelo”, 
continuou a garota. Insisto em saber: Como você queria que o 
seu cabelo fosse? Ela me conta: “Queria ter um cabelo loiro”. 
Termina seu desenho e se afasta (Parque, 8/6). 

 
Essa menina, como tantas outras, também quer ter cabelos loiros. Mas 

não manifesta nenhuma vontade de ter traços físicos diferentes dos seus 

como, por exemplo, a cor de sua pele. O que parece causar mais sofrimento e 

por se sentir discriminada em sua forma de falar, em seu sotaque. Esse, sim, a 

incomoda mais do que os traços físicos. Em relação à terminologia, essa 

pesquisa mostra que o termo negro não é quase utilizado entre crianças 

pequenas, um dado que difere daqueles apresentados em estudos realizados 

com crianças de faixa etária mais avançada e com adultos, os quais utilizam 

com mais frequência essa forma de autoidentificação. 

 

7.5.6. Branca e preta: um caso para contar 

Na época em que a pesquisa foi iniciada, Karollayne tinha quatro anos 

de idade. Das crianças, ela foi, talvez, aquela com a qual mantive o contato 

mais próximo. Nossa afinidade foi quase imediata: gostamos uma da outra ao 

primeiro olhar e, por esse motivo, ela acabou sendo uma interlocutora 

privilegiada em assuntos relativos à identificação étnico-racial. No ano de 2008, 

no semestre em que a pesquisa foi iniciada, registrei a seguinte conversa: 

Perguntei para Karollayne quem morava com ela e a resposta 
foi: “Minha mãe, meu pai e minha irmã”. Perguntei-lhe se sua 
irmã era tão bonita quanto ela. Ela me disse que sim. 
Perguntei-lhe se sabia que era tão linda que parecia com uma 
boneca. Ela fez que sim com a cabeça e me disse que se 
parecia com a irmã: “Só que sou um pouco diferente, porque a 
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minha irmã tem os cabelos lisos”. Quis saber como ela via os 
seus cabelos. A resposta foi: “Duro”. Perguntei se ela gostava 
deles. “Preferia ter cabelos lisos”, respondeu. Fui direto ao 
ponto: Você gosta de ser negra? A menina retrucou: “Eu sou 
branca.” Digo-lhe que ela tinha me dito, na semana anterior, 
quando havíamos conversado, que era negra. E fui adiante: 
Com quem você gostaria de se parecer? Ela me disse: “Com a 
minha prima, Fernanda, que é branca e tem cabelão”. E a 
conversa terminou por aí (16/10). 

 
Nesse momento, Karollayne queria ser branca e ter cabelos compridos. 

Entretanto, com o passar dos meses, nossa relação foi fortalecida e tanto a 

menina quanto as outras crianças passaram a ter mais clareza acerca do meu 

papel na instituição infantil e de meu interesse em um primeiro momento em 

suas formas de brincar e posterior, na temática étnico-racial. Entre as crianças, 

Karollayne destacou-se por desvendar aspectos preciosos para que o objetivo 

da pesquisa fosse alcançado:  

Karollayne retoma a conversa sobre seu novo irmão. Diz: “Meu 
pai fica passando a mão na barriga da minha mãe” Pergunto 
como o bebê vai se chamar e ela responde: “William Michel”. E 
continua: “Ele tem tudo, minha mãe comprou!” Quis saber 
quando o bebê iria nascer. A menina fala que não sabe. 
Perguntei: “Sua mãe já tem uma barriga bem grande?”. “Sim”, 
disse ela. Pedi, então, que me dissesse com quem achava que 
o irmãozinho iria se parecer. Karollayne respondeu: “Não sei, 
porque meu pai é preto e minha mãe é branca”. Questionei-a: 
Com quem você se parece? “Com o meu pai. Eu e a minha 
irmã!” Thamires Luane, que ouvia a conversa, diz: “A sua irmã 
é um pouco branca”. Karollayne continua: “Acho que ele (o 
irmão que está para nascer) vai se parecer comigo, porque é 
melhor. A mãe de meu pai é preta”. E a mãe de sua mãe?, 
pergunto-lhe. Ela diz: “Não sei. Ela já morreu. A minha avó é 
bem bonita”. Ingrid aproxima-se e fala, dirigindo-se a mim: “E a 
sua avó: é preta ou é roxa? Preta, respondo. Karollayne 
comenta: “Roxa? Que história é essa?” (pátio, 14/5). 

 
Meses após a primeira conversa, a situação é distinta, como evidencia o 

diálogo acima, mantido com o grupo. Nesse trecho, aparecem vários aspectos 

relativos à questão étnico-racial, como a cor da irmã, preta. Aparece, também, 

a discordância de Thamires Luane quanto à cor/raça da irmã de Karollayne, 

identificada como “um pouco branca”, ou seja, da mesma forma que outrora a 

própria Karollayne havia se identificado. E, ainda, o emprego, por parte de 

Ingrid, de um termo raramente utilizado nos dias atuais: a distinção (ou 

semelhança?) entre ser preta ou roxa. Em falas mais populares de gerações 

antigas, dizia-se que uma pessoa, “de tão preta, era roxa”, ou seja, esta última 
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cor era empregada como categoria descritiva da cor/raça. Ingrid, ao fazer uso 

desse termo, sinaliza que ele pode não estar tão em desuso como se supõe. 

Outras situações interessantes são descritas a seguir.  

Vou para o parque e encontro Karollayne. Pergunto-lhe por que 
ela não foi à escola na sexta-feira anterior. Ela me disse que foi 
para a casa de sua tia e me conta que seu irmão havia 
nascido. Perguntei-lhe se ele estava bem e como ele era. A 
menina respondeu: “A cara de minha irmã! Nunca vi: ele é 
igualzinho a ela! E não se parece nem comigo, nem com meu 
pai e nem com minha mãe. É lindo, bem fofo.” (25/5). 

 
A mãe, até então identificada como branca, nesse momento, não mais o 

é. O irmão parece-se com a irmã. Mas o que é ser parecido, para essa menina, 

que diz ter um irmão de outra cor/raça que não a dela? Estava falando mesmo 

de diferença de cor/raça ou apenas de traços físicos, no caso, mais 

semelhantes aos da irmã? As dúvidas eram muitas e estavam a pedir 

esclarecimentos, quando Karollayne respondeu à pergunta sobre quem era 

diferente dela: 

“Meu irmão, porque ele é diferente de mim: ele puxou a minha 
irmã. Insisto: E como é sua irmã? Isabelle responde antes: “A 
irmã dela é branca”. Karollayne contesta: “Não é não! Ela é 
preta que nem eu”. Isabelle corrige: “Morena, não negra.” 
(Parque, 27/5).  
 

A identificação de Karollayne como branca não apareceu novamente, 

mas ficou claro que, para ela, não era fácil assumir que, do casamento inter-

racial, a que mais se parecia com o pai, preto, era ela. A irmã, por sua vez, foi 

descrita de várias formas – branca, morena ou negra – mas, certamente, não 

era considerada preta, como  Karollayne a identificava. 

 

 

7.6. O que as crianças contam em suas histórias sobre 

relações étnico-raciais? 

Das 33 crianças envolvidas na pesquisa, treze aceitaram o convite para 

contar a história ilustrada no livro A cor da vida, de Semíramis Paterno. O 

objetivo do uso desse procedimento foi conhecer como as crianças, com base 

em ilustrações, narravam o conteúdo étnico-racial contido nas imagens e, 

ainda, verificar se elas faziam, nessa narrativa, referências à identificação 

étnico-racial dos personagens. Esse procedimento mostrou-se extremamente 
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positivo, dado que foi possível alcançar, por um lado, as metas buscadas e, por 

outro, confirmar a criatividade das crianças ao elaborarem suas histórias.  

 

Na maior parte das histórias contadas, as crianças preocuparam-se em 

descrever as cenas que viam, explicitando o conflito entre duas pessoas 

adultas, bem como a amizade construída entre as crianças. Foi possível, ainda, 

constatar a presença de um nível acurado de detalhes nos relatos e, também, 

sua coesão textual. A análise desse material revelou que as histórias poderiam 

ser agrupadas, inicialmente, em duas categorias: as que não faziam nenhuma 

menção à cor/raça/etnia dos personagens e as que, ao contrário, empregavam 

esse critério em suas narrativas. Este último grupo, por sua vez, apresentou 

algumas modulações, como: (i) empregar basicamente a cor da pele na 

identificação étnico-racial dos personagens; (ii) recorrer a outros atributos em 

suas identificações étnico-raciais; (iii) indicar preferência pelo grupo dos 

brancos, mostrando que a identificação étnico-racial pode implicar conflitos por 

vezes muito sofridos. Apresenta-se, a seguir, cada uma dessas histórias. 

  

1. Histórias em que não foram feitas identificações étnico-raciais para se referir 

aos personagens e/ou descrevê-los (N = 09). Esses foram os casos em que 

a história se centrou basicamente na ação em que os personagens estavam 

envolvidos, não se preocupando em distingui-los de outra forma que não 

fosse pelo sexo (menino ou menina) ou pela função exercida (como a de 

mãe). A história de Thamires, cinco anos, encaixa-se nesse grupo:  

Aí a mãe do menino estava segurando uma sacola, a mãe da 
menina tava segurando um livro, aí eles se viram e se 
conheceram, aí eles correram e fizeram muita poeira, aí a mãe 
do menino, não essa é a mãe da menina. Aí elas gritavam e 
falaram: cadê o meu filho, cadê a minha filha? Uma ficou 
furiosa com a outra, aí voou tudinho, porque estava uma 
“ventainha” (ventania), aí o menino deixou a menina brincar 
com o ursinho dele, aí eles dois dormiram e aí ele ficou sem 
graça e ela também, aí ela disse: vem aqui, minha filha, e ela 
disse vem aqui, meu filho. Aí ela pegou o filho dela e ela pegou 
a filha dela. Aí viveram felizes para sempre.   
 

 
2. Histórias em que as identificações étnico-raciais foram empregadas tanto 

para fazer menção aos personagens como para descrevê-los (N = 01). 
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2.1 Histórias que empregaram a cor da pele como critério básico (N = 01). 

Esse é o caso de Emilly, que descreveu tanto as mães quanto as 

crianças fazendo menção à cor da pele. Utilizou o termo “negro” para 

se referir a uma das mães e a sua filha, palavra já utilizada para 

identificar seu pai. O termo “branco” também fora utilizado por Emilly 

quando da identificação de sua mãe. Outro termo utilizado foi o 

“preto”. Apesar de a menina explicitar o comportamento alterado das 

mães na história, não é possível assegurar que ela estivesse se 

referindo a um eventual conflito étnico-racial entre elas, ainda que 

este pudesse ser apreensível pelo “olhar” adulto. O final feliz, 

proposto para a história, com abraços entre negros e brancos, pode 

ser o que Emilly vivencia em seu cotidiano, uma vez que seus pais 

formam um casal inter-racial e, possivelmente, expressam, em sua 

relação afetiva, as condutas mencionadas. 

Era uma vez uma filha negra e uma mãe negra e um filho 
branco e uma mãe branca. Eles estavam com cinco anos. Aí, o 
menino gostou da menina e a menina gostou do menino. Aí, a 
mãe ficou zangada, porque o menino estava brincando com a 
menina. Aí, a outra mãe descobriu e a outra também. E ficaram 
“cepcionada” [decepcionada]. Daí, as duas brigaram. A outra, 
que saiu correndo, bagunçou toda a casa da outra mulher. A 
menina e o menino brincaram de – “Como é o nome disso?”, 
pergunta Emilly para Rafhaela Cristhine, que estava próxima. 
“Ioiô”, responde Rafhaela. Depois, eles dormiram. As mães 
acharam bonitinhos e, depois, eles acordaram. A mãe preta 
abraçou o menininho e a mãe branca abraçou a menininha 
preta. Aí viveram felizes para sempre e fim!  
 

2.2 Utilizaram outros atributos para sinalizar o pertencimento étnico-racial 

(N = 01). A história de Eduardo, de cinco anos, ilustra bem como isso 

se passa. O menino descreveu as personagens de sua história de 

forma diferente da feita por Emilly, que associou a mãe negra à filha 

negra. Eduardo empregou outros atributos – a cor preta dos cabelos – 

quase como se não quisesse mencionar a cor da pele, algo que ele 

fez, sem qualquer hesitação, quando se tratava da filha, mas não da 

mãe. Além disso, as cores foram muito utilizadas por essa criança, 

algo que salienta ainda mais o fato de que o que distingue a mãe da 

menina preta é a cor de seu cabelo e não a de sua pele. Muito 

embora a associação de atributos físicos à cor tenha sido recorrente 
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neste estudo, nesse caso ela parece atuar como um recurso para não 

mencionar a cor/raça/etnia de uma das figuras maternas. A história 

que ele nos contou está transcrita abaixo:  

A mãe estava com o filho e a mãe estava com a filha. Aí, ela 
bateu na porta da amiga. Um dia, a mãe estava saindo com a 
filha e o filho pegou na saia da mãe, que era verde. Aí, a mãe 
estava com a sacola colorida. Um dia, as duas mães estavam 
brigando. Uma estava de cabelos amarrado e outra com os 
cabelos soltos. Aí elas brigaram, porque bagunçaram tudo. Um 
dia “tava” brigando, aí elas [...] e os filho estavam dormindo. Aí, 
as mães “tava” querendo pegar os filhos. A mãe de cabelo 
preto “tava” pegando a filha preta. A mãe branca “tava” 
pegando o menino branco. Aí, dois ursinhos estavam 
encostados embaixo da pia. E a mãe “tava” com ela no colo. E 
a outra mãe “tava” com ele no colo. Aí, o menino “tá” com uma 
flor e a menina “tá” com outra flor. E acabou.  
 

2.3 Indicaram conflitos na identificação étnico-racial. A história de Luiz 

Gabriel, também de cinco anos, empregou muitos termos étnico-

raciais para identificar os adultos e as crianças ilustrados. Quando fez 

as identificações étnico-raciais, empregou os termos “preto” e 

“branco” e mencionou uma figura masculina – um pai – que não 

existia no livro. Disse que a criança preta não queria ser preta, mas 

que ela o era porque se parecia com seu pai. É interessante 

mencionar que esse mesmo menino – Luiz Gabriel – disse, quando 

em interação com a pesquisadora, que era moreno claro e mostrou 

vontade de ser branco. Explicou que não queria que só ele fosse 

branco em sua casa: queria que toda a família o fosse, inclusive seu 

pai. Não se pôde deixar de pensar que, ao narrar essa história, Luiz 

Gabriel estava retomando o drama da experiência de sua própria 

vida, o que o levava a desejar ser tão diferente do que é. Vejamos: 

Tem uma menina que é preta, da cor do pai dela. Aí, então, a 
menina que é preta, mas ela não quer ser preta, mas é da cor 
do pai dela! Aí, vem o outro, branco, com a mãe branca. Aí, 
agora, os dois estão correndo para brincar. Aí, a mãe dele, do 
menino, “tá” em casa. E a mãe da menina “tá” com uma bolinha 
e a mãe do menino tem uma bolinha, também: as duas “tá” 
brincando, porque os dois filhos “tá” brincando. A outra correu e 
a outra correu atrás. Eles estão com uma cordinha, com um 
pião e com três dadinhos. Tem uma bola, uma boneca, um 
urso e outra bola, a sandália. Aqui “tá” a boneca. O outro 
menino, com os óculos e a meia e a duas mães ficaram amigas 
e os dois tiraram a meia e o tênis. E os dois “tavam” dormindo, 
o pião caiu e tem “um” óculos e um dado e outro dado. Então, 
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os dois “tá” sentados; aí, a mãe chegou para pegar os dois. A 
outra “tá” segurando a bola, a bonequinha branca e “tá” 
sentado e a mãe vai pegar eles. Aqui, a mãe preta “tá” 
cuidando do filho branco e a mãe branca “tá” cuidando da filha 
preta. Aqui “tá” o ursinho dele e a bonequinha dela e aqui, 
agora, é o fim: ele deu uma florzinha para ela e acabou a 
história.  
 

 As histórias narradas pelas crianças trouxeram um elemento 

substantivamente diferente dos demais procedimentos utilizados: a total 

liberdade, sem indagações, sem o suposto direcionamento por meio de 

perguntas, permitindo, portanto, que as crianças explicitassem de forma livre 

suas ideias sobre o mundo e suas relações sociais, em especial as relações 

étnico-raciais. Outra questão importante também foi a convergência dos 

resultados: ao refletir sobre as respostas obtidas com as conversas informais 

com as crianças, sobre as observações e sobre as histórias por elas contadas 

foi  possível constatar a consistência dos dados obtidos. Por meio do processo 

de triangulação averigüei a tendência, por parte algumas crianças, de ter ou de 

ser com outra cor – a branca. A última história que indicou algum tipo de 

conflito na identificação étnico-racial será tratada no próximo tópico. 

 

 

7.7. Identificação étnico-racial de crianças pré-escolares: o que 

é possível compreender? 

Das crianças pesquisadas, a maioria é fruto de relações inter-raciais, 

quando o pai e a mãe pertencem a grupos étnico-raciais distintos – branco ou 

preto, para citar apenas os termos que empregaram na heteroatribuição. Essas 

crianças são, portanto, mestiças, pois apresentam, tal como a população 

brasileira, traços físicos variados e distintos. A mestiçagem, conforme 

analisado anteriormente, tem sido pesquisada desde o século XIX. Por 

exemplo, referindo-se aos pardos, Rosemberg e Piza (2002) afirmam que este 

é o grupo no qual a variação do pertencimento racial parece ser maior e muito 

mais influenciada pelos significados sociais da cor. Foi possível verificar, neste 

estudo, que os significados sociais encontram-se presentes, também, nas falas 

das crianças: quanto maior a aproximação com traços negros, maior o desejo 
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de ser diferente, sendo o cabelo e a cor da pele os aspectos responsáveis por 

essa aproximação e, portanto, alvos de negação. 

 

 

7.7.1. Identificação étnico-racial: um corpo negado 

Entre todas as crianças que responderam às questões de 

autoidentificação, poucas não demonstraram vontade de ter uma cor ou um 

cabelo diferente. De fato, como afirma Osório (2003) ao citar Nogueira, o 

cabelo e a cor constituem marcas de aparência que não podem ser negadas. 

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. A preferência pela aparência branca, apontada em 

pesquisas americanas desenvolvidas com crianças pré-escolares desde a 

década de 1940, reaparece, aqui, com força. Morland (1958, p. 475) aponta, 

por exemplo, que: 

Tanto crianças brancas, como crianças negras, estão 
acostumadas a ver brancos em posições superiores em livros, 
revistas e na televisão. Os brancos moram em casas melhores, 
têm mais dinheiro e ocupam posições de poder. [...] Isso 
sugere que o aprendizado em preferir uma identificação branca 
não é simplesmente uma questão verbal, mas, sim, uma 
questão social.  

 
Entretanto, apesar de esses resultados serem recorrentes em pesquisas 

americanas, novas modalidades de identificação étnico-racial de crianças e, 

particularmente, das negras, têm sido identificadas. Spencer (2009) constatou 

que, à medida que as crianças se desenvolvem e atingem mais idade, a 

probabilidade de haver mudanças no autoconceito e na identidade cultural 

aumenta. Dito de outra forma, crianças mais velhas tornam-se mais hábeis 

para compreender as várias identificações étnico-raciais e os estereótipos que 

socialmente a elas se associam: 
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As crianças passam a ter domínios específicos e a fazer 
distinções entre como elas se vêem a si próprias em diferentes 
contextos sociais. [...] A forma como os pais as educam, com 
valores positivos sobre si e sobre o seu grupo, também são 
fundamentais (SPENCER, 2009, p. 271). 

 
Outro pesquisador americano que estuda a identidade étnico-racial 

encontrou resultados semelhantes, fazendo críticas severas às pesquisas e, 

consequentemente, aos pesquisadores que postulam que a preferência das 

crianças negras por uma aparência branca é universal. Para Cross (1995), a 

constituição da identidade e da identificação étnico-racial envolve uma 

dinâmica extremamente complexa na forma como cada grupo processa a sua 

identidade. Tanto Spencer como Cross apontam aspectos importantes, que 

devem ser considerados quando se estuda a identificação étnico-racial (e suas 

associações), nas diferentes faixas etárias. Entretanto, no caso das crianças 

aqui estudadas, o descontentamento em relação ao corpo e certa negação das 

características negras foram marcantes. Desde muito pequenas, em diferentes 

situações e por várias vezes, as crianças estudadas, com traços relacionados 

ao grupo negro, explicitaram não se identificarem com algumas de suas 

características, indicando uma valoração negativa de seu grupo étnico-racial.  

Ao demonstrarem esse descontentamento, os meninos e as meninas 

explicitaram que é preciso ensiná-los a lidar de outra forma com a percepção 

social das características que marcam seus corpos, uma vez que: 

o corpo é um símbolo explorado nas relações de poder e de 
dominação para classificar e hierarquizar grupos diferentes. [...] 
o corpo é uma linguagem e a cultura escolheu algumas de 
suas partes como principais veículos de comunicação. O 
cabelo é uma dessas partes (GOMES, 2003, p. 174). 
 

 A maioria das crianças almejava que seus cabelos – encaracolados, 

crespos, duros – fossem substituídos por outros, lisos e loiros. De fato, os 

cabelos e a tonalidade da pele sempre estiveram presentes na vivência do 

negro: 

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. Esses atributos incentivavam o “branqueamento”, 
aparecendo como circunstâncias que poderiam levar os negros 
à alforria. Configurava-se, assim, uma situação em que quanto 
mais próximo da aparência do branco, mais longe da senzala. 
Além disso, os cabelos mais lisos e a pele mais clara 



 

 

152 

 

possibilitavam aos mestiços ascender socialmente e, em 
alguns casos, até a serem reconhecidos como branco pela 
sociedade (GOMES, 2003, p. 174). 
  

Após tantos anos da abolição da escravatura, seus resquícios se 

encontram ainda presentes no imaginário social, demarcando lugares aos 

quais se ganha acesso mediante cabelos lisos e pele branca. A aceitação 

social coloca suas exigências, que aparecem sob a forma de desejo em nossas 

crianças.  

 

7.7.2. Preconceito no cotidiano das crianças na educação infantil 

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, o acompanhamento do 

cotidiano das crianças possibilitou conhecer seus mundos, suas formas de se 

apropriarem de diferentes conceitos, não apenas aqueles relacionados à 

identificação étnico-racial, objetivo central deste trabalho. Várias pesquisas, 

realizadas em espaços de educação infantil, mostraram que há diferentes 

situações em que se evidenciam preconceitos e discriminação por parte das 

crianças em suas interações. No presente estudo, isso não foi observado. Mas 

a ausência desse tipo de atitude no espaço investigado não significa, de modo 

algum, que crianças de pouca idade não tenham preconceitos e, menos ainda, 

que não ajam de maneira discriminatória. O que se observou é que as crianças 

estudadas não pautam suas relações com as demais pelo critério de cor/raça. 

  

Entretanto, quando questionadas, a linguagem revelava aquilo que não 

aparecia no comportamento, ou seja, tanto o preconceito como as atitudes 

discriminatórias se evidenciavam no plano verbal. Já nessa etapa da vida, as 

crianças haviam se apropriado de identificações étnico-raciais, associando-as a 

valores presentes em seu entorno, que se manifestavam por meio da negação 

de traços associados aos negros. Em relação às crianças brancas, ou aquelas 

que tinham tais feições, o desejo de mudar algo em sua aparência foi raro. Elas 

passavam a impressão de que se sentiam confortáveis sendo como eram. Ao 

refletir sobre o suposto desejo do negro de ser branco e sobre o conforto dos 

brancos em relação à identificação que fazem de si mesmos, Bento (2002), 

uma das poucas pesquisadoras que se dedica à temática do branqueamento e 

da branquitude no Brasil, argumenta que: 
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Considerando (ou, quiçá, inventando) seu grupo como padrão 
de referência de toda uma espécie, a elite fez uma apropriação 
simbólica crucial que vem fortalecendo a auto-estima e o 
autoconceito do grupo branco em detrimento dos demais, e 
essa apropriação acaba legitimando sua supremacia 
econômica, política e social. O outro lado dessa moeda é o 
investimento na construção de um imaginário extremamente 
negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, 
danificando sua auto-estima, culpa-o pela discriminação que 
sofre e, por fim, justifica as desigualdades raciais (BENTO, 
2002, p. 26). 

 
Do que foi possível apreender nesta investigação, o caráter positivo da 

cor/raça branca vigorava entre as crianças brancas e era por elas salientado e 

reproduzido. Em algumas poucas situações, foram presenciadas falas de 

crianças empregando o termo preto ou outros adjetivos relativos às 

características físicas para ofender: “O Guilherme fica chamando minha mãe 

de gorda e preta, reclama Caio.” (Parque, 26/11). “Meu irmão é feio, porque é 

gordo, continua Guilherme.” (Parque, 29/5). Outro exemplo pode ser verificado 

na história contada por esta criança: 

Uma vez era uma mulher que não gostava de crianças negras. 
Ela falou assim, que não gostava mesmo. Porque ela gostava 
só de crianças brancas. Aí, ela falava: 
– Eu estou feia, eu estou feia. 
Aí, a menina falou tudo. 
– Como é o seu nome? 
– Clarice. 
– E o seu? 
– Vítor. 
Aí, o menino falou assim:  
– Vamos brincar juntos? 
Aí, ele pegou a boneca e foi andando com o amigo. E ele falou 
assim para ela: 
– Vamos na casa de minhas amigas? 
Aí, eles foram. Aí, mãe falou:  
– A minha filha é mais forte do que você. 
A mulher branca falou que o filho dela era mais forte. Aí, a 
outra mulher falou assim, que é negra, então, benfeito. Então 
isso acontece, porque eu sei, eu sei por quê. Uma mulher 
roubou batom, as coisas delas, elas acharam muitas coisas. E 
ele falou assim para a menina negra: 
– Boneca é negra, Minha tia falou [...] eu não gosto! 
Aí, eles deitaram no colo, ele deitou no colo da menina e a 
menina sorri para ele, Aí ele gostou muito é só queria brincar 
com ela, não queria ficar com a mãe. Aí, eles se abraçaram e 
foram felizes para sempre (Parque, Giovanna, 25/05). 

 
Como pode ser visto, se nas brincadeiras das crianças não foram 

identificados privilégios nem escolhas pautados pela cor/raça, suas falas 
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constantemente mencionavam essa questão em situações negativas, indicando 

que preconceitos já faziam parte do imaginário e do repertório infantil. Por meio 

de palavras, as crianças verbalizavam sobre si e sobre o outro, no que diz 

respeito às identificações étnico-raciais. Considerando que a linguagem se 

associa ao pensamento ao converter-se em conceitos que permitem 

generalizações, a criança sintetiza e analisa os fenômenos do mundo exterior 

por meio de sua própria experiência. É isso o que afirma Luria (2005, p. 80): 

Quando a criança assimila a linguagem, fica apta a organizar 
de nova maneira a percepção e a memória; assimila formas 
mais complexa de reflexão sobre os objetos do mundo interior; 
adquire a capacidade de tirar conclusões das suas próprias 
observações, de fazer deduções. Ela conquista todas as 
potencialidades do pensamento. [...] Ao assimilar palavras e ao 
usá-las, a criança analisa e sintetiza os fenômenos do mundo 
exterior, usando sua experiência pessoal. 

 
As crianças, de fato, utilizam-se de sua experiência para perceber e 

sintetizar os fenômenos do mundo exterior, algo que explica as diferenças que 

apresentam entre si, inclusive quando se dizem pertencentes a um mesmo 

grupo étnico-racial. As experiências no âmbito familiar são fundamentais, pois 

definem a maneira como se apropriam da imagem de si e, por conseguinte, da 

imagem do outro. Nesse processo, o espaço de educação infantil também 

exerce uma importante contribuição, referendando tais imagens, contestando-

as ou propiciando seu exercício. Em relação à questão de gênero, sua 

apreensão, neste estudo, embora tenha também se dado por meio de relatos, 

foi, sobretudo, verificada mediante a observação das crianças (SCOTT, 1995). 

Nessa faixa etária, elas exibem, com muita propriedade, comportamentos e 

atitudes estereotipados (e também preconceituosos), que levam a uma forte 

discriminação no que concerne ao papel masculino e ao feminino. A distinção 

entre meninos e meninas, tanto no uso do espaço físico como nas brincadeiras, 

era uma constante no cotidiano das crianças na educação infantil e se 

explicitava de diferentes formas, como, por exemplo:  

Paulo chegou com um carrinho, mostrando-o para mim. 
Perguntei-lhe se ele tinha bonecas em sua casa. A resposta foi: 
“Não, porque sou menino e menino não pode brincar de 
boneca”. Lucas veio ao nosso encontro e repeti a mesma 
pergunta. O menino disse: “Na minha casa, eu brinco de 
boneca com minha prima.” Quis saber como é que brincavam, 
dando-lhe a boneca. Paulo, retornando, ouviu e disse: “Eu 
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brinco de boneca com minha irmã. Sou o pai, ela a mãe e a 
boneca a filha.” (Sala, 24/10). 
Giovanna Rios e Gionanna Pino se aproximam. Giovanna Rios 
fala: “Uma mulher só no meio de tantos homens... Digo: E o 
que tem isso? Giovanna Pino responde: “Não pode, é feio.” 
(Almoço, 29/5). 

 
Brincadeiras de meninos envolvem carros, motos, monstros. 

Provavelmente, vem daí a necessidade de Paulo ocultar que, em sua casa, 

no âmbito privado, outros tipos de comportamentos e de brincadeiras eram 

permitidos, inclusive aquelas que se referem aos papéis socialmente 

construídos para homens e para mulheres, caso da brincadeira de casinha: 

ele é o pai e sua irmã, a mãe da boneca. No segundo caso, fica claro que 

não cabe às mulheres ficar entre os homens, pois socialmente isso é 

condenável, “feio”. Para compreender melhor as razões de tais condutas, 

farei uso das ideias desenvolvidas por Chodorow (1979), uma das 

representantes do feminismo da diferença. Segundo ela, as experiências 

são vivenciadas de forma diferente por meninos e meninas desde muito 

cedo em função de as mulheres, universalmente, serem responsáveis pelos 

cuidados dos filhos pequenos e por sua posterior socialização. Essa autora 

focaliza a relação mãe/filha, afirmando que é por meio dela que grande parte 

das características femininas é internalizada e reproduzida por várias 

gerações.  

 

Para Chodorow (1979), o fato de as meninas e mulheres não sentirem, 

no processo de socialização, necessidade de realizar uma total separação 

da figura materna para o estabelecimento de novas relações, como 

acontece com os meninos e homens, é o que gera a diferença entre os dois 

sexos:  

Uma mulher identifica-se com sua própria mãe e, através da 
identificação com seu filho, ela (re)vivencia a si própria [...]. 
A natureza particular dessa dupla identificação para a mãe 
individual é estreitamente ligada a sua relação com a própria 
mãe (CHODOROW, 1979, p. 67).  
 

Apesar de sua importância, ainda são poucos os estudos que se 

dedicam a compreender como as crianças pequenas, em idade pré-escolar, 

se apropriam dos papéis masculinos e femininos e os explicitam. Embora 

essa discussão não constituísse o eixo temático desta pesquisa, a divisão 
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dos papéis de cada sexo foi muito recorrente. Ainda considerando as 

relações entre meninos e meninas, outro aspecto observado diz respeito ao 

afeto existente entre eles: 

Giovanna Pino, que estava próxima, conta algo no ouvido de 
Amanda. O que vocês estão falando?, eu pergunto. Amanda 
diz: “Ela falou que Thamires Luane quer beijar a boca do 
Lucas. Mas não pode, né, tia?” (Sala, 23/5). 
Saímos da mesa e Giovanna Pino, segurando minha mão, diz: 
“Está vendo aquele menino gordinho?” E me leva até próximo a 
Lucas, dizendo: “Quando as meninas se aproximam, eu não 
gosto, porque tenho ciúmes. Mas não conta para ninguém, 
nem para a professora. É segredo.” (Parque, 29/5). 

 
Se pesquisas sobre as relações de gênero entre crianças pré-escolares 

ainda são extremamente incipientes no Brasil, inexistem aquelas que buscam 

verificar se e como elas se relacionam afetivamente. O que é possível 

compreender quando essa criança com seus quatro anos de idade diz ter 

ciúmes de um suposto namorado? E querer beijar sua boca? Aparentemente, 

também aqui, estão imitando o que existe em seu ambiente e na sociedade em 

geral. Nesse sentido, a apropriação de identidades étnico-raciais e de gênero 

aparece antes no social e, posteriormente, nos indivíduos, tal como explicita 

Vygotski (2001).  

 

 

7.8. Censo Escolar: o papel da escola e da família na 

construção da identificação étnico-racial 

O Censo Escolar coleta informações sobre a cor/raça do alunado de 

educação básica – educação infantil, ensino fundamental e médio – desde 

2005, considerando as escolas cadastradas. As informações são computadas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), que, entre outras atribuições, organiza e mantém o sistema de 

informações e estatísticas educacionais que dão apoio aos estados, ao Distrito 

Federal e aos municípios, no desenvolvimento de sistemas e projetos de 

avaliação educacional. Os dados coletados por meio do Censo Escolar têm 

como objetivo subsidiar os repasses de recursos para vários programas 

federais. 
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O instrumento de coleta de dados do Censo Escolar é um questionário, 

de preenchimento obrigatório pelos 215 mil (número aproximado) 

estabelecimentos de ensino públicos que constam do cadastro do Inep. O 

questionário é assinado pela pessoa responsável por seu preenchimento 

(diretor ou secretário), e as informações fornecidas pela escola são verificadas 

por meio de pesquisa in loco (BRASIL, 2005, p. 3 apud ROSEMBERG, 2006, p. 

6). Para a coleta de dados do Censo Escolar, foram adotados procedimentos 

explicitados pelo Inep:  

Segundo instruções divulgadas pelo órgão, na ficha de 
matrícula dos alunos devia constar a pergunta: qual a sua 
cor/raça?; oferecer as alternativas usadas pelo IBGE (branca, 
preta, amarela, parda, indígena, não declarada); as alternativas 
deveriam ser selecionadas pelo próprio aluno (autodeclaração) 
a partir dos 16 anos ou por seus pais ou responsáveis antes 
dessa idade (ROSEMBERG, 2006, p. 32). 

 
Compreende-se que a realização do Censo Escolar com crianças 

menores de 16 anos e em idade pré-escolar é especificamente crucial, em se 

tratando da temática da identificação étnico-racial. Por envolver tanto o espaço 

escolar como a família, considera-se a importância de discutir junto a essas 

instâncias como atuar de maneira adequada na construção da identidade 

étnico-racial das crianças. Entretanto, como se pode perceber na transcrição 

do depoimento da coordenadora pedagógica da escola investigada não é 

necessariamente o que ocorre: 

Ano de 2005. Foi um processo do qual a gente não participou; 
chegaram fichas que foram preenchidas pelos pais, com o ano 
já em andamento. [...] Enviamos um bilhete para os pais, 
explicando que eles deveriam preencher. A partir daquele ano, 
na matrícula, deveria ser preenchido o dado cor/raça. [...] 
Chamávamos o pai, a mãe ou o responsável e ele preenchia 
aqui na escola. A partir do ato da matrícula, ele tinha que 
preencher. 

 
Realizar o levantamento de dados sobre cor/raça é importante por 

permitir a formulação de políticas específicas, voltadas para as necessidades 

de cada grupo étnico-racial. Entretanto, considerando a história do país e a 

resistência das pessoas em falar sobre esse tema, é quase incoerência a 

solicitação para que as escolas façam o preenchimento, na ficha do Censo 

Escolar, do quesito cor/raça, sem uma orientação prévia. Quando questionada 

sobre o recebimento de alguma orientação, a coordenadora pedagógica diz: 
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Não fomos orientados. Veio a ficha que deveria ser preenchida 
e, aí, depois, quando a gente se encontrava, conversava: 
“Gente, como é que está sendo o Censo para vocês?” E elas 
(as demais coordenadoras) diziam: “Está sendo horrível! É 
muito chato ter que perguntar se o ‘cara’ é branco ou preto. 
Que diferença isso vai fazer?”  

 
Fúlvia Rosemberg (2006) advertia sobre a falta de preparo da 

administração escolar e de seu corpo docente para assimilar, de forma correta, 

as incipientes informações que lhes foram dadas. Para a estudiosa, coletar o 

dado cor/raça é algo complexo, mesmo quando feito por pesquisadores 

treinados, como já foi descrito em capítulos anteriores. Por que perguntar a 

cor/raça? Ora, porque a cor/raça faz parte do perfil de qualquer pessoa tanto 

quanto seu sexo e seu nome. É, assim, um definidor tanto de sua identidade 

étnico-cultural quanto de sua identidade oficial, pública (PIZA, 2003, p. 62). 

 

Piza (2003) já se questionava sobre a postura que os entrevistadores 

têm ao perguntar sobre o dado cor/raça. No caso da escola envolvida na 

pesquisa, não foi diferente, como se nota no depoimento da coordenadora 

pedagógica:  

Era muito constrangedor, quando a gente tinha que perguntar 
qual era a cor do filho das pessoas [...], principalmente, quando 
eles eram negros ou pardos, sei lá, os café com leite. Quem 
tinha a tez mais escura, eu não perguntava; já anotava lá. [...] A 
gente dava graças a Deus se ele era preto! Você já colocava 
ali: preto! Agora, se você tinha que perguntar, já era uma 
situação de constrangimento. [...] Eu não sei por que esse 
constrangimento, talvez, porque eu saiba que dizem, a gente 
sempre ouviu isso: o negro é que se discrimina mais, ele é que 
se discrimina, não somos nós. Mas, eu não sei... Mas, aí, se o 
pai vinha ou se a mãe vinha, era ótimo. Se ela era negra, então 
não precisava perguntar.  
 

A coleta de dados relativos à cor/raça sempre foi, no Brasil, uma 

situação embaraçosa tanto para coletores como para declarantes (PIZA, 2003), 

em especial para o grupo denominado pardo, ou “café com leite”. Entretanto, 

só há constrangimento em questionar cor/raça quando a pergunta se dirige a 

pessoas pertencentes aos grupos pardos e pretos. Entre os brancos, 

raramente se pergunta sobre sua cor/raça, cuja evidência dispensaria a 

pergunta, como sugere o caso relatado pela coordenadora pedagógica da 

escola: 
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Nós tínhamos, aqui, um filho de um italiano, que era afilhado da 
diretora. Ele ficou indignado porque tinha que responder sobre 
a cor do filho dele. “Pelo sobrenome, você não está vendo que 
ele é italiano, descendente de italiano, que tem dupla 
cidadania?” E, aí, que para mim foi muito mais constrangedor.  

 
Casos como esse ilustram que, no Brasil, o que vigora é a marca de 

aparência. Desse modo, nos casos em que a pessoa aparenta traços brancos, 

parece ser indiferente que sua origem seja negra. O fundamental é o que o 

outro vê, e não como a própria pessoa se vê.  

 

7.8.1. A obrigatoriedade do Censo Escolar: uma transferência de 

“responsabilidade” 

Em 2005, como informou Rosemberg (2006), foi realizado, pela primeira 

vez, um Censo Escolar que incluiu, na educação básica, o nível infantil. Sem 

que haja uma preparação prévia dos profissionais envolvidos nesse espaço, 

pergunta-se: que sentido o Censo pode ter para eles? Qual é a sua 

importância? A coordenadora da escola de educação infantil informa que 

sentido o Censo tem em sua visão: 

Ele [o aluno] vai ter que preencher o dado cor/raça a sua vida 
escolar toda, até ele chegar à universidade, se Deus quiser 
chegar. Hoje, eu sei que tem esse problema da cota. Antes 
não. Como eu sei que, daqui para frente, ele vai ter que 
responder, então, eu transfiro o problema.  

 
Se a dinâmica estabelecida entre entrevistado e entrevistador no ato da 

coleta do dado cor/raça é uma incógnita quando se trata de adultos, mais 

desconhecida ainda é ela quando se trata de crianças e, notadamente, de 

crianças pequenas. Talvez seja justamente a necessidade de se ter mais 

habilidade ao tratar com crianças pequenas que faça a escola transferir o 

problema. Com isso, o aluno, e unicamente o aluno, é e será o responsável 

pelo preenchimento de seus dados sobre cor/raça. De fato, em relação ao 

Censo, nem a escola nem a família aproveitam, tal como deviam, a 

oportunidade de atuar mais incisivamente na educação dos alunos e filhos para 

lidar com a identificação étnico-racial e, também, com as relações étnico-

raciais.  

Esse é um aprendizado que as crianças necessariamente farão – e 

certamente terão mais sucesso se contarem com a devida mediação da escola 
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e da família. Porém, a relação entre os pais e os responsáveis pela instituição 

escolar não parece ocorrer de maneira plena, como fica visível no relato da 

funcionária da secretaria da escola:  

Quando a gente vai fazer o cadastro, a gente já coloca “cor não 
informada”. Agora, quando é para efetivar a matrícula, aí sim, 
nos fazemos todas as perguntas. Essa parte, que vem falando 
cor/raça, a gente pergunta independentemente da cara dele – 
pai, mãe, responsável. Coloca com a autorização dele. Se ele 
não autorizar, a gente coloca como no cadastro: “não 
informado”. Geralmente, a gente fala para eles: “Aqui está a 
pergunta. A gente tá perguntando todas. Agora, se o senhor 
não quiser, o senhor não responde, porque não é obrigado.” A 
gente pergunta, na verdade, porque tem o branco, o amarelo, 
assim como está. Então, para nós, perguntar sobre o negro é 
independente. Lógico que tem pessoas que se sentem 
incomodadas, que ficam desconfortáveis para responder. O 
que a gente faz: pai e a cor da criança. Aqui perguntam: 
Branco, amarelo, moreno. Aí, ele fala: “É branca ou negra”.  

 
Mais comumente, a pergunta sobre a cor/raça das crianças é realizada 

no ato da matrícula. Os pais ou responsáveis têm a possibilidade de não se 

manifestar quanto à identificação étnico-racial de seus filhos, caso em que se 

anota: “não informado”. A forma direta, na qual se pergunta às crianças 

primeiramente a identificação étnico-racial de seus pais e, posteriormente, a 

delas, parece transformar-se em problema para a escola e para as famílias, 

uma vez que ambas se sentem desconfortáveis diante dessa tarefa. Assim, a 

escola não se preocupa em informar aos pais nem mesmo as categorias 

corretas utilizadas pelo IBGE. Ao realizar o levantamento, nas fichas de 

matrícula, sobre os dados cor/raça e verificar, inclusive, as informações 

fornecidas pelos pais, foi possível elaborar a Tabela 11.  

 

Tabela 11. Autoclassificação e heteroclassificação de pais e/ou responsáveis 

Nome Autoclassificação Heteroclassificação de 
pais e/ou responsáveis 

1. Amanda Preta Não informada 
2. Anísio Marrom claro Não informada 
3. Arthur Azul Não informada 
4. Beatriz Cor de pele Não informada 
5. Bianca Branca Não informada 
6. Caio Branco Não informada 
7. Camyle Escura Não informada 
8. Carlos Eduardo Preto Não informada 
9. Eduardo Branco Não informada 
10. Emilly Branca Branca 
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11. Everton Preto Não informada 
12. Giovanna Pino Branca Não informada 
13. Giovanna Rios Branca Não informada 
14. Giovanna Vitória Preta Branca 
15. Glayce Negra Não informada 
16. Guilherme Moreno Não informada 
17. Gustavo Um pouquinho 

preto 
Não informada 

18. Ingrid Preta e chinesa Parda 
19. Isabelly Branca Não informada 
20. Johnny  Branca 
21. Júlia Xavier Morena - branca Indígena 
22. Julia Souza Branca Não informada 
23. Karollayne Negra  
24. Kalil  Não informada 
25. Lucas Branco Não informada 
26. Luiz Gabriel Moreno claro Não informada 
27. Maria Jucielly Preta clara Não informada 
28. Oscar Branco escuro Não informada 
29. Pamela Preta Não informada 
30. Raphaela Cristhine Morena Não informada 
31. Rafaela Sefani Morena Branca 
32. Thamires Hélia Branca Não informada 
33. Thamires Luana Moreno Indígena 
 

Entre os pais e/ou responsáveis pelas 33 crianças, apenas seis 

responderam à pergunta em que se solicitava a identificação étnico-racial de 

seus filhos. A maioria deles empregou categorias diferentes daquelas utilizadas 

pelas crianças ao se autoclassificarem. O fato que mais chama desperta 

interesse é, no entanto, a omissão dos pais em identificar a cor/raça de seus 

filhos. Dentre as categorias utilizadas pelos pais ou responsáveis, chama a 

atenção a indígena, que tem sido utilizada para identificar os índios que 

residem em reservas, desde o Censo populacional de 1990.  
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8. Considerações finais 

 

8.1 Para início de conversa  

Esta seção tem o intuito de apresentar apontamentos em relação ao que 

foi observado e analisado ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. 

Pretendeu-se, assim, retomar alguns aspectos nela tratados menos para 

apresentar respostas e soluções à questão da identificação étnico-racial do que 

para compartilhar ideias e reflexões. 

A questão-problema deste estudo foi: Como crianças em idade pré-

escolar compreendem a identificação étnico-racial e quais são os critérios por 

elas utilizados? 

As hipóteses formuladas antes da entrada em campo foram as 

seguintes: 

• As crianças têm plenas condições de responder ao Censo Escolar, uma vez 

que conhecem e sabem utilizar, de maneira apropriada, as categorias étnico-

raciais.  

• Em seu cotidiano, elas atribuem valores sociais às categorias étnico-raciais 

e estabelecem relações pautadas por preconceitos e por atitudes 

discriminatórias, confirmando os dados de estudos que têm sido realizados, 

sobretudo, a partir da década de 1980, conforme apresentado no segundo 

capítulo.  

• A educação infantil é um espaço privilegiado para conhecer e compreender 

a forma como os pré-escolares se apropriam das identificações étnico-

raciais e lhes conferem valores.  

Em relação a essas hipóteses, mostrou-se que crianças em idade pré-

escolar já fazem uso das várias categorias utilizadas pelo IBGE. As 

observações indicaram que, tal como os adultos, elas se referem, em sua vida 

diária, às categorias “branco”, “preto”, “amarelo”, “pardo” e, ainda, usam o 

conhecido termo “moreno”. Apenas a categoria “indígena” não foi mencionada 

pelas crianças participantes. Aboud (1987) chegou a resultados semelhantes 

ao estudar crianças entre três e quatro anos de idade: verificou que, já nessa 

faixa etária, elas reconhecem pessoas brancas ou negras e, portanto, fazem 

identificações étnico-raciais.  
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Ao pesquisar o espaço da educação infantil, foi possível perceber 

também que, distintamente do que vem ocorrendo em faixas etárias mais 

avançadas e com adolescentes, as crianças pequenas fazem pouco uso do 

termo “negro” para se autoidentificarem ou para identificarem a cor/raça/etnia 

de seus pais. A categoria “preto” foi utilizada pelas crianças participantes deste 

estudo em uma quantidade significativa de vezes, o que levanta a pergunta 

acerca dos motivos pelos quais adolescentes acima de dezesseis anos e 

adultos oferecem, como demonstram os estudos apresentados, resistência a 

se autoidentificarem mediante o emprego desse termo. A hipótese levantada é 

que as crianças em idade pré-escolares, conforme analisado anteriormente, 

fazem uso do preconceito e da discriminação, por meio do plano verbal e, à 

medida que vão adquirindo mais idade, tendem a transformá-los em atitudes, 

portanto, valorando os vocábulos raciais diferentemente. 

 

Outra hipótese para emprego do vocábulo “preto” em vez de “negro” por 

parte de crianças pequenas parece simbolicamente importante na medida em 

que pode indicar mudanças na forma como os termos étnico-raciais vêm sendo 

utilizados nos últimos anos ou, ainda, elucidar como as pessoas se apropriam 

das políticas direcionadas às pessoas negras. No Brasil, especificamente a 

partir de 1995, a temática das relações étnico-raciais passou a fazer parte da 

agenda nacional. Muitas e diferentes ações começaram a ser desenvolvidas 

como fruto de reivindicações do movimente social negro, principalmente na 

seara educacional, como demonstra Paixão (2008, p. 57): 

As mudanças ocorreram primeiro com a aprovação da Lei nº 
9.394/1996, contendo as novas diretrizes e bases da educação 
nacional (LDBEN). No art. 25, parágrafo 5º, já se apontava que 
“(o) ensino de História do Brasil levará em conta as 
contribuições das culturas e etnias para a formação do povo 
brasileiro, especialmente as de matrizes indígena, africana e 
européia” (Brasil, 2006). [...] o Programa Nacional de Direitos 
Humanos e as resoluções da III Conferência Mundial contra o 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas 
de Intolerância, realizada em Durban, na África do Sul. E, 
finalmente, a Lei nº 10.6939 de janeiro de 2003, alterou a Lei nº 
9.394/1996 estabelecendo a obrigatoriedade na rede de ensino 
brasileiro o ensino de história e cultura afro-brasileira. [...] a Lei 
nº 10.639 regulamentada pelo Parecer CNE/CP nº 3/2004 e 
pela Resolução CNE/CP nº 1/2004 que versam sobre as 
diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-
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raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana.  
 
 

Ainda, as discussões sobre ações afirmativas, em especial, a inclusão 

de cotas nas universidades públicas, tornaram evidente o debate sobre a 

cor/raça da população e também deram maior visibilidade às discussões sobre 

racismo, preconceito e a discriminação racial. Esse cenário permitiu, talvez, 

mudanças na forma de discutir a temática das relações étnico-raciais, 

entranhando-se, mesmo de forma discreta, na forma de pensar, agir e sentir da 

população. Em razão disso, quiçá esteja surgindo uma educação dos pais que, 

direcionada às crianças, assume que o “preto” não é somente motivo de 

vergonha. Outro termo bastante utilizado pelas crianças deste estudo como 

uma categoria racial foi o “moreno”. De fato, seguindo os passos de grande 

parte dos adultos, essa parece ter sido, aqui, a forma preferida das crianças 

para se referir à mestiçagem que se encontra na base de nossa população.  

 

É necessário ressaltar que foi com as crianças que se autoidentificaram 

como “morenas” onde notou-se que, quanto maior a proximidade com traços 

físicos atribuídos aos negros, maior o desejo de ter, em seu lugar, as feições e 

as características dos brancos. Por outro lado, deve ficar explícito, porém, que 

nem todas as crianças que de fato se autoidentificaram como pretas 

demonstraram vontade de ser brancas, confirmando resultados de estudos 

americanos - já mencionados em tópicos antecedentes - sobre identificação 

étnico-racial de crianças pré-escolares.  Dito de outra forma, encontrou-se mais 

desejo de possuir traços físicos brancos entre as crianças que se autodefiniram 

como “morenas” do que em crianças que fizeram uso da categoria “preto”. 

Esse aspecto pode estar associado ao que já foi mencionado anteriormente: 

possivelmente na educação dada a tais crianças a negritude é vista 

positivamente.  

 

Não obstante, embora esse resultado sugira algum possível indicativo no 

campo das relações étnico-raciais, ainda estamos muito distantes de poder 

dizer que as crianças não atribuem valores superiores aos traços físicos de 

pessoas brancas e, inversamente, inferiores, aos dos negros. Esse fato mostra, 
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infelizmente, que o padrão de beleza e de valor pessoal continua associado ao 

primeiro grupo citado e, nessa medida, continua sendo buscado pelas crianças. 

Outro aspecto constatado foi que as crianças fazem a identificação étnico-racial 

de seus pais definindo-os como membros de um ou de outro e, em alguns 

casos, de vários grupos étnico-raciais. A heteroatribuição mostrou ser, 

portanto, um procedimento bastante eficaz para, em futuros estudos no Brasil, 

vir a ampliar e aprofundar os conhecimentos acerca da identificação étnico-

racial.  

 

No que concerne às interações das crianças com a pesquisadora e entre 

si, os resultados aqui obtidos não foram ao encontro dos disponíveis na 

literatura sobre relações étnico-raciais em espaços de educação infantil, 

conforme apontado em capítulos anteriores. Os atributos negros – 

especificamente a cor da pele e a textura do cabelo – não constituíram 

obstáculos para a interação social: crianças brancas, negras e mestiças 

brincavam e conviviam de maneira amistosa em duplas ou em grupos. Vale 

ressaltar, no entanto, que esses achados estão em conformidade com um dos 

estudos citados, o de Godoy (1995), indicando que, quiçá, em idade pré-

escolar esses atributos ainda não fazem parte na maneira como as crianças se 

relacionam umas com as outras. Outra hipótese mais plausível pode ser 

considerada: crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos residentes em 

regiões mais periféricas e que gozam, portanto, de condições econômicas mais 

semelhantes, se relacionam de forma mais amistosa.  

 

Contudo, como se pôde perceber na convivência com os pré-escolares, 

as mudanças ainda se mostram insuficientes. Quando questionadas, as 

crianças explicitavam aspectos pejorativos atribuídos às pessoas negras como, 

a feiura, o cabelos duro e a cor escura. Sentidos e significados sociais de 

efeitos corrosivos já foram, assim, apropriados, algo que traz preocupações. 

Muito provavelmente, esse tipo de preconceito pode deixar o plano verbal e vir 

a se manifestar no plano interativo, notadamente nos primeiros anos do ensino 

fundamental, momento em que as negociações para o estabelecimento e a 

manutenção de relações são mais complexas. Desse modo, teme-se que a 

visão do negro – manifesta, no espaço estudado, tão somente nas expressões 
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verbais – venha a se configurar em atitudes e condutas discriminatórias, o que 

poderia resultar na substituição da afinidade de gostos e preferências por meio 

da qual as crianças hoje se unem pela preponderância da mera aparência 

física no futuro.  

 

Em função do explicitado, é possível concluir que o espaço de educação 

infantil é rico para observar como crianças pequenas se apropriam de suas 

identificações étnico-raciais e as explicitam. O cotidiano escolar e, mais 

especificamente, os momentos em que as crianças têm maior liberdade de 

expressão, constituem verdadeiros palcos em que se apresentam muitos e 

diferentes aspectos do universo infantil, oferecendo subsídios para a 

compreensão de como é possível atuar hoje para o presente e para o futuro. 

 

Esse espaço tem sido injustamente esquecido quando se trata de 

conhecer os sentidos e os significados construídos por crianças pequenas 

quanto à condição humana e à identificação étnico-racial. Por meio das falas, 

brincadeiras e interações das crianças que participaram deste estudo, foi 

possível perceber e analisar muitos aspectos de suas vidas, as interpretações 

que davam à identificação étnico-racial, às relações sociais de gênero, à 

sempre dolorosa separação dos pais, à ampliação da família com a chegada 

de um novo bebê, etc. Espera-se, enfim, que a pesquisa tenha evidenciado a 

riqueza e, principalmente, a certeza de que é possível, nesse ambiente, educar 

para a diferença e para o respeito.  

 

Finalmente, é importante registrar algumas posições que podem 

contribuir para que futuras investigações encontrem subsídios para avançar em 

relação ao presente estudo. Deve-se dizer, antes de tudo, que os dados de 

uma pesquisa são, no conjunto do conhecimento possível, apenas a ponta de 

um iceberg. Quando se adentra o campo investigativo, o importante, de fato, 

não são os resultados em si, senão as possibilidades que eles nos desvendam 

de empreender mudanças no que pode ser aperfeiçoado. É nesse sentido que 

ficam, aqui, registrados alguns outros caminhos para serem trilhados por 

aqueles que os quiserem seguir.  
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8.2. A identificação étnico-racial por parte de crianças pré-

escolares 

Recomenda-se fortemente que, para ir além do que foi possível alcançar 

aqui, se busque apreender, em pesquisas futuras, os sentidos e significados 

que as crianças atribuem à cor/raça quando questionadas sobre esses 

aspectos (Qual é a sua cor? E qual é a sua raça?). Apreender quais são esses 

sentidos e significados mostra-se uma questão central para que se possa 

compará-los com os resultados obtidos junto a adultos e adolescentes. Como 

estudos longitudinais e, inclusive, os de coorte são proibitivos no Brasil 

(exceção aos que contam com financiamentos vultosos), essa talvez seja uma 

saída para entender se e quando se dão as rupturas em termos dos sentidos e 

significados dados à cor/raça.  

 

Da mesma forma, investigar como o Censo Escolar Infantil tem sido 

implementado nos espaços de educação infantil demonstra-se também 

fundamental. Neste estudo, conversas com a equipe gestora e com 

funcionários da instituição, além do próprio registro nele obtido, mostraram que 

os procedimentos empregados são bastante equivocados. Isso se deve, em 

grande parte, ao fato de os profissionais atuantes naquele espaço não 

possuírem formação específica para perguntar e registrar os dados sobre a 

cor/raça/etnia. Essa ausência de formação inviabiliza a obtenção de dados 

corretos e, consequentemente, impossibilita a formulação de políticas públicas 

específicas e em sintonia com as reais necessidades das crianças pequenas.  

 

O Censo Escolar também poderia ser uma estratégia importante para 

verificar como os pais percebem e contribuem para a construção da 

identificação étnico-racial de seus filhos. No entanto, como foi possível 

examinar, muitos deles se negam a responder às questões sobre a 

cor/raça/etnia dos filhos, sugerindo que não compreendem a importância da 

identificação étnico-racial para uma educação pautada pela igualdade de 

direitos, principalmente quando os filhos são frutos de casais inter-raciais. 

Embora sejam parcas as pesquisas sobre a educação de crianças mestiças no 

Brasil, os poucos estudos existentes já salientaram que: 
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As crianças adolescentes de marcas raciais mais próximas ao 
caucasiano tenderiam a ser mais beneficiados pelas famílias do 
que os infantes e jovens portadores de marcas raciais mais 
intensamente negróides (ou menos intensamente caucasianas). 
Hipoteticamente, tal comportamento corresponderia às 
expectativas diferenciadas de mobilidade social ascendente por 
parte de pais e responsáveis, levando-os a privilegiar, de 
diferentes maneiras, os jovens de tonalidade mais clara 
(PAIXÃO, 2008, p. 68).  

 
O processo de realização do Censo Escolar poderia contribuir para uma 

maior sensibilização de pais e de profissionais de escolas em geral e de 

educação infantil, em particular, para a necessidade e a importância de 

promover uma educação que respeite e valorize a diversidade humana, com 

destaque para a étnico-racial. A seriedade e a responsabilidade do papel da 

família na educação de seus filhos – principalmente os que possuem traços 

físicos atribuídos aos negros – é central para que dados como os de Telles 

(2003 apud PAIXÃO, 2008, p. 68) não mais se repitam. No grupo de crianças 

estudado pelo autor, todas com 10 anos, 47% dos irmãos com traços 

considerados brancos estavam na série adequada à sua idade, enquanto esse 

percentual caía para 37% entre os irmãos pretos e pardos da mesma faixa 

etária. Sendo assim, é preciso insistir para que os pais eduquem seus filhos 

para a igualdade de oportunidades, independentemente de sua cor/raça/etnia.  

 

 

8.3. Sobre a metodologia de pesquisa com crianças pequenas 

Desenvolver uma pesquisa com crianças pequenas e sobre um tema 

difícil como o das relações étnico-raciais e, mais especificamente, sobre a 

identificação étnico-racial, implica a consciência das muitas dificuldades que 

podem ser encontradas e exige certos cuidados para evitá-las. Esse problema 

foi contornado, nesta pesquisa, pela compreensão, antes de ir a campo, de que 

o estudo seria feito com crianças e não sobre crianças. Nesse aspecto, 

acredita-se que o presente estudo, mais do que indicar procedimentos 

metodológicos para investigar a identificação étnico-racial em crianças 

pequenas, tem o mérito de ter construído uma postura metodológica que, 

diante da realidade infantil, pauta-se pela abertura das crianças ao se disporem 

a interagir com a pesquisadora, assumindo um papel ativo, de participação.  
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Desenhos e brincadeiras, instrumentos considerados fundamentais para 

aqueles que se “aventuram” a trabalhar com crianças, não adquiriram, aqui, 

essa centralidade. Na verdade, a entrada no espaço da educação infantil fez 

perceber que o tempo das crianças era quase totalmente controlado por 

atividades e propostas claramente direcionadas, de modo que o parque acabou 

por se configurar como o único momento em que elas poderiam – livremente – 

se relacionar com a pesquisadora. Foi nele, portanto, que se tornou possível, 

na e pela interação, – e, sobretudo, pela postura respeitosa que se procurou ter 

– que elas contassem como se viam e quais sentidos e significados atribuíam 

ao modo como se percebiam.   

 

Foi no parque e nas interações que ele permitia, mediante conversas 

informais com as crianças, ouvindo as histórias contadas por elas e 

observando suas brincadeiras e atividades, que se pôde descobrir como os 

adultos costumam ser inábeis em suas relações com crianças pequenas. 

Certamente, foi preciso construir um meio de se aproximar delas e de sua 

apreensão do real e, sem esse meio, denominado aqui de “postura”, não teria 

sido possível seguir com este trabalho. Essa postura foi seguir as crianças, 

respeitar seu ritmo na construção de uma relação de confiança, criar condições 

para que elas mesmas quisessem compartilhar seu conhecimento sobre a 

cor/raça/etnia e sobre os sentidos e significados que atribuíam a essa situação 

específica, ouvi-las sem julgar nem discutir.  

 

Parece simples, fácil, quase evidente... Mas quem se fiar nisso estará 

cometendo erro grave. Sem conferir às crianças o papel de sujeitos ativos, que 

participam de sua cultura e são dela construtores, fazem-se apenas pesquisas 

sobre crianças. Pesquisas com crianças fazem o contrário. É desnecessário 

dizer – mas convém, ainda assim, esclarecer – que essa postura, muito 

embora constitua o principal recurso metodológico deste estudo, não prescinde 

de outros procedimentos. Esse é o caso, por exemplo, da brincadeira (mais 

especificamente o faz de conta), da contação de histórias e dos desenhos, uma 

vez que eles criam o contexto no qual, pela relação mantida com a 

pesquisadora, as crianças explicitam suas identificações étnico-raciais e os 

sentidos e significados que lhes dão 
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8.4. Sobre as teorias 

Ao iniciar a pesquisa com crianças pequenas, o aparato teórico para 

compreender o tema de interesse restringia-se às teorias relacionadas às 

relações étnico-raciais. Mas, sem o devido tempo, melhor dizendo, sem os 

fatos que ocorreram ao longo do tempo – como os cursos, as longas horas de 

estudo, a interação com colegas e pesquisadores, a realização de estágio de 

doutoramento, em 2009, no Instituto de Estudos da Criança, na Universidade 

do Minho em Braga, Portugal –, não se teria chegado à conclusão de que é 

preciso desenvolver e ampliar, cada vez mais, a visão que se tem, hoje, da 

criança pequena. Foi, portanto, central poder conhecer a proposta da 

Sociologia da Infância e a teoria vygotskiana. Ambas têm papel essencial neste 

trabalho: a primeira por ensinar que são várias as infâncias; e a segunda por 

mostrar que são muitos os modos de vivê-las. De fato, as categorias “sentido” e 

“significado” da Psicologia Sócio-histórica propiciaram o entendimento de que 

havia algo próprio de cada criança e algo comum a todas as que vivem em um 

dado contexto e em um determinado tempo.  

 

Essas duas teorias podem e devem ser mais bem exploradas pelo 

pesquisador interessado na temática étnico-racial. No presente estudo, talvez 

porque as crianças fossem pequenas e não se alongassem em suas falas, não 

foi possível contar com narrativas extensas. As respostas curtas – por vezes 

indiretas, mas sempre ricas – não invalidam, no entanto, a constatação de que 

o ser humano é, ao mesmo tempo, como  afirma com propriedade Vygotski, 

produto e produtor de sua cultura.  

 

As crianças participantes deste estudo vivem em uma sociedade na qual 

ser negro significa portar características pessoais que são, em relação às dos 

brancos, consideradas “piores”. Essa situação de iniquidade é apreendida 

pelas crianças pretas e pardas de várias maneiras, significando, como se viu, 

ora ser alvo de hostilidade, ora de caçoada, ora de rejeição, de modo que ser 

negro acaba sendo equiparado, pela grande maioria, a uma condição sofrida, 

que deve ser transformada – o espaço de educação infantil, nesse processo, 

tem papel fundamental.  
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Parece haver ventos de mudança, mas eles ainda não são suficientes 

para mudar o cenário, sobretudo porque o cenário se disfarça justamente para 

não mudar. Os ventos da equidade precisam soprar mais forte, bem mais forte, 

para que as infâncias não sejam tão díspares, para que a vida não seja tão 

diversa, para que não se precise mais ter medo nem insegurança diante do 

próprio corpo. Sem ele, as crianças não poderão ser plenamente o que são: 

crianças, sem qualquer adjetivo.  

 

 

8.5. Sobre a formação de professores e de escolas de 

educação infantil 

A realização da pesquisa com crianças em uma instituição de educação 

infantil foi rica também por ter permitido o delineamento de uma nova forma de 

trabalhar a temática das relações étnico-raciais, particularmente em processos 

formativos. Usualmente, pesquisas realizadas no interior de instituições infantis 

e pertinentes às relações étnico-raciais têm centrado preferencialmente sua 

atenção na figura do professor e/ou na dinâmica institucional. Neste estudo, o 

foco nas crianças possibilitou pensar em formas de sensibilizar os adultos que 

integram a educação infantil com relação à necessidade de oferecer uma 

educação pautada pela igualdade e pela equidade. 

  

No decorrer dos dois semestres em que o trabalho de campo foi 

realizado, pôde-se perceber claramente como se transformou o comportamento 

da professora e, sobretudo, sua disponibilidade para abordar a temática étnico-

racial. Estrategicamente, procurou-se compartilhar com a professora os 

registros das observações feitas e, ainda, sempre que possível, conversar 

sobre eles, discutindo as situações descritas e esclarecendo dúvidas sobre o 

assunto, que eram muitas: a Lei nº 10.639/2003; as categorias de identificação 

étnico-racial utilizadas pelo IBGE; os livros que direta ou indiretamente 

trabalhavam essas diferenças.  

 

Ao envolver-se com a pesquisa, a coordenadora pedagógica da 

instituição acabou atuando nela quase como uma auxiliar, na medida em que 
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disponibilizava sempre materiais ou informações importantes para 

complementar as informações que estavam sendo coletadas. No decorrer da 

pesquisa, a escola decidiu comprar bonecos negros e livros que tratavam de 

preconceito e discriminação, com o intuito de, ao diversificar o acervo, permitir 

às crianças novas formas de pensar, sentir e agir no que tangia à questão 

racial. Contar com uma pesquisadora negra na instituição parece ter tido, 

assim, um efeito positivo entre os funcionários, particularmente, junto àqueles 

identificados como negros. A troca de perspectivas, de pontos de vista, de 

experiências permitiu que a instituição revisse algumas ideias e práticas e 

passasse a valorizar mais a diversidade entre as crianças, notadamente a 

racial.  

 

Desse modo, recomenda-se que processos formativos partam da 

observação e do registro das atividades das crianças, para discutir a questão 

das relações étnico-raciais. As observações podem ser enriquecidas com 

narrativas de experiências vividas pelos adultos presentes no espaço da 

educação infantil, que envolvam a cor/raça/etnia. Em seguida, deve-se procurar 

refletir, em conjunto, sobre como essas experiências produziram sentidos e 

significados acerca das diferentes étnico-raciais e como esses sentidos e 

significados engendram modos se ser, pensar e sentir em relação ao outro e a 

si mesmo.  

 

8.6. Sobre as crianças 

A opção por desenvolver uma investigação com crianças e não sobre 

crianças fez diferença não apenas na forma como o estudo foi desencadeado, 

mas, sobretudo, na postura como pesquisadora. A abertura, necessária e 

obrigatória, para o estabelecimento de uma relação de respeito e amizade com 

as crianças constituiu um aprendizado profundo e fundamental, na medida em 

que, ao transformar a visão sobre as crianças, também transformou, nesse 

mesmo movimento, o sujeito que queria trabalhar e compartilhar com elas.  

 

Assim, as crianças já não puderam ser consideradas seres ingênuos, 

que pouco tinham a ensinar. Foi na e pela interação com elas – que resistiam, 
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desistiam, recomeçavam, apontavam e fugiam, criticavam e agradavam – que 

foi possível perceber como as relações humanas podem ser diferentes. Para 

isso, basta olhá-las, ouvi-las e entendê-las. Não consigo deixar de pensar em 

estrelas. Acho que eu as vi e entendi o que me diziam, como recomendaria o 

velho Bilac a todos que, como eu, insistem em amar esse mundo mesmo em 

sua perversidade.  
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Anexo-1 

Tabela 12.: Informações fornecidas pela escola, em 2009. Profissão e idade 

dos pais  

Nome Profissão do pai Idade do  
Pai 

Profissão da mãe Idade da 
Mãe 

1. Amanda Porteiro 30 Doméstica 33 
2. Anísio Gerente de bar 44 Doméstica 40 
3. Arthur Técnico em 

informática 
32 Do lar 39 

4. Beatriz Técnico em 
telefonia 

29 Caixa 30 

5. Bianca - - - - 
6. Caio - 25 - 27 
7. Camyle Pedreiro 30 Do lar 30 
8. Carlos Eduardo Técnico em 

enfermagem 
54 Caixa 41 

9. Eduardo Manobrista 39 Do lar 29 
10. Emilly Motorista 27 Operadora de 

telemarketing 
22 

11. Everton - 42 Doméstica 27 
12. Giovanna Pino - - - - 
13. Giovanna Rios Auxiliar de 

produção 
28 Do lar 35 

14. Giovanna 
Vitória 

Segurança 25 Doméstica 23 

15. Glayce Operador de 
máquinas 

28 Do lar 26 

16. Guilherme Conferente 34 Do lar 31 
17. Gustavo Motoboy 22 Do lar 19 
18. Ingrid Vigilante 34 Auxiliar de 

enfermagem 
29 

19. Isabelly Marceneiro 26 Operadora de 
telemarketing 

26 

20. Johnny Gráfico 28 Analista 23 
21. Julia Xavier Motorista 24 Caixa 24 
22. Julia Souza Ajudante geral 41 Doméstica 30 
23. Karollayne Operador de 

máquinas 
38 Agente de saúde 28 

24. Kalil Jardineiro 41 Do lar 31 
25. Lucas Porteiro 43 Do lar 43 
26. Luiz Gabriel - - Manicure 28 
27. Maria Jucielly Segurança 32 Auxiliar de serviços 30 
28. Oscar - 25 - 27 
29. Pamela Porteiro 31 Do lar 34 
30. Raphaela 

Cristhine 
Técnico em 
eletrônica 

27 Estudante 21 

31. Rafaela Stefani Pedreiro 33 Doméstica 29 
32. Thamires Hélia Serralheiro 23 Serviços gerais 22 
33. Thamires Luana Vendedor 25 Administrativo 25 
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