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RESUMO 

 

MENEZES, Érica Aragão. Imagens e murais nos espaços de educação infantil: A 

perpetuação dos privilégios da branquitude. 2018. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Como incentivo à vivência da autora em uma escola municipal de Educação Infantil, o  

presente trabalho apresenta em seu corpo a análise, permeada sobre o debate de identidade, 

racismo e branquitude, de murais e imagens presentes em duas Escolas de Educação Infantil 

da Rede Municipal de Japeri. Optou-se por uma pesquisa qualitativa, realizada através de 

visita a campo e anotações da autora, em seu caderno, que ocorreram nas Escolas Municipais 

de Educação Infantil: São Jorge e Creche Janderson Alves Correa. O trabalho de conclusão de 

curso procurará retratar como a presença de imagens e murais que reproduzem a cultura e 

personagens brancos e estadunidenses, contemplam a perpetuação dos privilégios da 

branquitude, frente ao ensino que se propõe nas instituições de Educação Infantil, mas 

também transcorrerá em como o ensino em instituições de Educação Infantil devem 

proporcionar um ambiente que valorize as diferenças culturais e as identidades das crianças 

que constroem esse ambiente cotidianamente. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Identidade. Racismo. Branquitude. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT (OPCIONAL) 

 

MENEZES, Érica Aragão. Imagens e murais nos espaços de educação infantil: A 

perpetuação dos privilégios da branquitude. 2018. 60 f. (total de folhas). Trabalho de 

Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

As an incentive to the author's experience in a municipal school of Early Childhood 

Education, the actual work presents in her body the analysis, permeated on the debate of 

identity, racism and whiteness, of murals and images present in two Infantile Education 

Schools of the Municipal Network of Japeri. It chosed a qualitative research, carried out 

through a field visit and notes of the author, in her notebook, that occurred in the 

Municipal Schools of Early Childhood Education: São Jorge and Daycare Janderson 

Alves Correa. The course completion work will seek to portray how the presence of 

images and murals that reproduce the culture and white and American characters, 

contemplate the perpetuation of the privileges of whiteness, in front of the teaching that 

is proposed in the institutions of Early Childhood Education, but also will run in as 

teaching in early childhood education institutions should provide an ambience that 

values the cultural differences and identities of the children who construct this ambience 

on a daily basis. 

 

 

Keywords: Early Child Education, Identity, Racism, Whiteness. 
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INTRODUÇÃO 

Para iniciar este trabalho de conclusão de curso, faz-se necessário primeiramente 

uma breve explicação da fagulha que me levou a indagar e a procurar estudar sobre raça 

e identidade.  

Estar, enquanto, jovem, branca, vinte e três anos, recém-formada em pedagogia 

por uma universidade federal e vinda de área, dita, mais privilegiada da zona norte da 

cidade do Rio de Janeiro, em uma escola de educação infantil da penúltima cidade da 

Baixada Fluminense, com um dos Índices de Desenvolvimento Humanos mais baixos 

do estado do Rio de Janeiro, e com a responsabilidade de orientar profissionais com 

maior experiência cotidiana de escola e também de faixa etária fez com que eu 

precisasse me orientar a partir do que eu representava, isto é, de como os outros me 

visualizavam, tendo como ponto de partida a minha fisionomia, a minha construção, o 

meu cotidiano. 

O privilégio de me ver e vivenciar o mundo a partir do que é colocado como 

normal, isto é, de não precisar me reconhecer enquanto pessoa branca, por ninguém ao 

meu redor evidenciar a cor da minha pele, em momentos cotidianos, como andar pela 

rua, passear em uma loja ou abrir uma conta no banco, esteve e está sempre no meu 

cotidiano, no entanto, ao vivenciar os extremos, uma escola estadual no munícipio de 

Niterói, que atendia muitas crianças negras e de comunidades em torno do bairro de 

Santa Rosa, a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(Pibid), e uma escola de classe média do Ingá que atendia majoritariamente crianças 

brancas e abastadas de dinheiro, eu passei a indagar-me sobre privilégios. 

Privilégio a: escolas de qualidade, com bons materiais, boa estrutura, professores 

melhor valorizados profissional e financeiramente, curso de línguas, diversos exercícios 

físicos, viagens internacionais, culturas diversas.  

Logo, percebo o quanto se faz necessário expor meu percurso de vida tendo 

como base do debate a cor de minha pele, logo, revelo aqui o status da branquitude que 

apresentasse como privilégio. Assim, vejo-me no difícil exercício de ter que me 

apresentar enquanto pessoa branca, pois nunca foi necessário que eu descrevesse sobre 

minha vida a partir da cor da minha pele, sempre vi como se já tivesse dito. 

Nascida e moradora da Ilha do Governador, uma dentre as dezesseis Regiões 

Administrativas da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, sempre estudei em escola 

particular e durante a minha trajetória escolar e pessoal nunca atentei para as cores que 

traçavam suas trajetórias dialogicamente comigo. 
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Branca e de família majoritariamente branca, cresci ouvindo que minha avó 

materna, merendeira da creche mantida pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

casara-se com filho descendente de poloneses, branco de olhos azuis, com o objetivo de 

embranquecer a família por considerar sua ancestralidade negra vergonhosa.  

Lida pela sociedade brasileira como branca, acredito que minha avó materna 

trazia consigo a patologia do branqueamento de sua mãe, mulher da mesma cor de pele 

que minha avó que teve quatro filhos, todos com a cor de pele mais clara que minha 

avó, e que também se casara com um homem branco de olhos azuis. No entanto, não sei 

dizer quando tal patologia iniciou em minha família materna. 

Criada na bolha de privilégios branca da sociedade brasileira, eu passei, infância, 

adolescência e juventude morando numa rua sem saída que como tantas, na cidade do 

Rio de Janeiro, que ganhou portão e nome de condomínio.  

Sempre em zona de conforto, fruto do racismo estrutural, fui apresentada ao 

debate sobre raça e racismo a partir de grupos sobre feminismo presentes na rede social 

Facebook, faço questão de afirmar tal informação, por julgar que essa rede social 

proporcionou debates que nunca imaginei me defrontar. 

Graduada em pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense (FEUFF), tomei posse, como funcionária estatutária no município de Japeri 

em fevereiro de 2014, no cargo de Orientadora Pedagógica. Mesmo ano que iniciei no 

ensino de Educação Infantil, entendida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

como “primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (seção II, art 

29), “oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade; II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” 

(Seção II, art 30,). 

 Segundo informações do site do município, Japeri caracterizasse por ser um dos 

municípios mais jovens do Brasil, tendo sido fundada em 30 de junho de 1991. 

Localizada na Baixada Fluminense, região do estado do Rio de Janeiro que abrange 

treze municípios localizados ao norte, ao leste e ao oeste do município do Rio de 

Janeiro, Japeri está a 70 quilômetros da capital fluminense, com uma área de 81.869 

quilômetros quadrados e cerca de 100 mil habitantes, com PIB per capita de R$ 

5.087,30, estando em 86º no ranking, dentre os noventa e dois municípios do estado do 

Rio de Janeiro. 
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 Entre as quatro instituições, da prefeitura de Japeri que atende a primeira 

infância, atuo na Escola Municipal de Educação Infantil São Jorge, localizada na Rua 

Maria Antonieta, nº 231, bairro São Jorge, Distrito de Engenheiro Pedreira, cidade de 

Japeri, responsável por atender crianças de seis meses a cinco anos de idade.  

 Ao conhecer a escola, a primeira coisa que chamou minha atenção foram os 

desenhos grafitados nas paredes dos corredores principais, que interligam as salas de 

aula aos outros espaços da escola e estão expostos até os dias atuais. Com diversos 

personagens da Disney, empresa estadunidense de entretenimento e mídia do mundo, 

enfeitada com Mickey Mouse, Pateta, Pluto, Minnie, Pato Donald, entre outros. 

 Além dos corredores, os outros espaços da escola caracterizam-se por 

apresentarem murais que em sua maioria têm expostos personagens brancos sem ligação 

com personagens da mídia personagens da turma da Mônica – história em quadrinhos 

brasileira do empresário e cartunista Maurício de Souza –, principalmente a Mônica e o 

Cebolinha e também de personagens da Disney. 

 Foi assim, a partir de minha vivência na EMEI São Jorge que surgiu o interesse 

de primeiramente realizar um estudo de caso sobre representatividade negra nas escolas 

municipais de Educação Infantil de Japeri, mas após oportunizou-se a possibilidade de 

reconhecer a perpetuação dos privilégios da branquitude, através de murais e imagens, 

de escolas municipais de Educação Infantil da cidade de Japeri, isto é, quatro escolas, 

dentre, as trinta e três escolas mantidas pelo município, mas apenas duas entram no 

estudo de caso. 

 A escola em qual atuo e a Escola Municipal de Educação Infantil Creche 

Janderson Alves Correa, situada na Rua Moacir Correa, nº 64, São Sebastião, Japeri, 

Rio de Janeiro. A mesma ainda possui a nomenclatura de Creche por ter sido conhecida 

por essa forma, no entanto, atende crianças de 1 a 5 anos de idade. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho se propõe a realizar um estudo de caso em duas instituições 

de Educação Infantil localizadas no município de Japeri, as Escolas Municipais de 

Educação Infantil: São Jorge e Creche Janderson Alves Correa.  

 O estudo de caso apresentou a princípio como proposta analisar o ambiente 

escolar, os murais expostos, as imagens presentes nos espaços das instituições e a 

presença de materiais, livros de literatura infantil, dvds, entre outros, com o intuito de 

analisar a presença de imagens de personagens negros nos espaços escolares, com o e 

compreender a construção da identidade negra e a perpetuação do privilégio da 

branquitude. No entanto, priorizou-se a analise dos murais e imagens, expostos nas 

instituições destacadas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Compreender a construção de identidade, com foco na formação da identidade 

negra na primeira infância (3 a 5 anos de idade); 

 Averiguar a presença de imagens e personagens negros no espaço escolar da 

Educação Infantil; 

  Analisar se as imagens presentes em duas instituições de Educação Infantil da 

cidade de Japeri demonstram trabalhar representatividade na formação de 

crianças negras; 

 Compreender a perpetuação dos privilégios da branquitude no ambiente escolar. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Implementada no primeiro governo Lula a lei 10.639/03 institui que o dia 20 de 

novembro será o “Dia Nacional da Consciência Negra” e estabelece que as instituições 

de ensino fundamental e médio, terão por obrigatoriedade o ensino de história e cultura 

afro-brasileira, isto é, deverão trabalhar a “história da África e dos africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando e contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à História do Brasil” (§1º, art 26). Devendo ser ministrado em todo o 

currículo escolar, mas em especial nas áreas de educação artística, literatura e história 

brasileira. 

Isto é, com a proposta de promover a diversidade e a diferença, sem deixar 

aquém as nossas semelhanças e a identidade humana a lei 10.639/03 propõe que o 

currículo escolar europeizado e branco nas escolas brasileiras não seja mais o único 

norteador do ensino. Entretanto, há o corte, para que a lei seja vigente, nos ensinos 

fundamental e médio, não sendo obrigatório na Creche (0 a 3 anos) e na Pré-escola (4 a 

5 anos).  

 Com a nova concepção de pequena infância, a Pré-escola passa a ser obrigatória 

a partir de 2013 e ganha certa referência, tendo alguma visibilidade, assim como ensino 

fundamental, entretanto, a mesma ainda não teve destaque na lei. O que esperar da 

Creche, que não tem investimento na sua universalização. (ROSEMBERG, 2012). 

 A informalidade da Creche nos leva a silenciar suas especificidades, as poucas 

reflexões acadêmicas e ações políticas direcionadas principalmente aos bebês são 

também, segundo Rosemberg (2012) discriminação. A concepção das creches foi 

pensada com o intuito de acolher os (as) filhos (as) recém-libertos (as) de mães 

escravizadas. Dessa forma, a história da Creche no Brasil, além de manter essa marca de 

origem, também mantém na identidade de seus profissionais. 

 No entanto, segundo Carvalho (2012), compreende-se que as formações 

intelectual, afetiva e social são cruciais nos primeiros anos da infância, isto é, calcada 

em estudos de Antônio Gois (2004), ela afirma que aos 2 anos de idade uma criança tem 

a mesma quantidade de células nervosas que um adulto, enquanto que aos 3 anos dessas 

células aumenta de forma que se pode constatar o dobro das encontradas em um adulto. 

Para que essas células nervosas construam sinapses (pontes) faz-se necessário a 

produção de estímulos externos. Ao receber estímulos considerados adequados, o 

cérebro do bebê realiza e fortalece conexões. 
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 Aproximadamente, desde o século XVIII tem-se a afirmação de que, para o 

cuidado e a educação das crianças pequenas, as sociedades ocidentais já recorriam a 

instituições complementares à família. Ao final do século XX constata-se a extensão 

progressiva da educação em instituições antes da escolaridade para todos os segmentos 

da sociedade e educação passou a ser considerada como um direito à criança, não mais 

um direito apenas às mães trabalhadoras, mas sim com foco na criança como cidadã, 

indivíduo de direitos (ROSEMBERG, 2012). 

 Segunda a sociologia da infância construída na sociedade brasileira, a criança é 

entendida como “ator social” que produz o que compreendemos como “cultura da 

infância”. A criança tem participação ativa no processo social em que está inserida, ela 

resiste, reinventa, aceita, imita, reage, constrói e contribui para a produção e mudança 

cultural. 

 Assim como o adulto, a criança também é compreendida a partir da 

heterogeneidade, sua socialização ocorre a partir de recortes de gênero/sexualidade, 

etnia, raça e classe social. Dessa forma, podemos afirmar que: 

A criança negra percebe no cotidiano escolar, que há uma rejeição 
quanto a sua etnia. Em datas comemorativas, como o Dia das 

Mães, em geral, são ilustradas famílias brancas. Na roda de leitura, 
em geral, as estórias infantis, como a Branca de Neve e os Sete 
Anões, a personagem principal é branca. Entre outras atividades 
propostas pela escola, a criança negra não se reconhece nas 
mesmas. Há uma ausência da figura do negro no contexto escolar. 
Desta forma, ela interioriza que o branco é sinônimo de ser belo e 
aceito socialmente. As demais crianças brancas também 
incorporam esses valores, repercutindo no comportamento 

possíveis relações conflituosas de segregação e exclusão 
(SANTOS; LOPES; SOUZA, 2007, p. 4). 

  Ao entender identidade como a definição de si (autodefinição) e a definição dos 

outros (identidade atribuída) e afirmar que a mesma é um recurso para a criação de um 

nós coletivo, um recurso necessário para a representação de um grupo social, como 

exposta por Gomes (2005) calcada nos antropólogos Kabemgele Munanga (1994) e 

Silvia Novaes (1993), é possível observar que a identidade é um conceito que permeia a 

criação e o desenvolvimento das redes de relações, de referências culturais de níveis 

sócio-político e histórico de uma sociedade. 

 Dessa forma, falar de identidade é falar de diferença, 

Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, 
minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que 
me descubro objeto em meio a outros objetos. Enclausurado nesta 
objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar libertador, 
percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me 
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devolveu uma leveza que eu pensava perdida e, extraindo-me do 
mundo, me entregou ao mundo. Mas, no novo mundo, logo me 
choquei com a outra vertente, e o outro, através de gestos, atitudes, 
olhares, fixou-me como se fixa uma solução com estabilizador. 
Fiquei furioso, exigi explicações... Não adiantou nada. Explodi. 
Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu (FANON, 2008, 

p.103). 

 No entanto, o racismo, comportamento social existente em diferentes sociedades 

da história da humanidade que se apresenta individual e institucionalmente, sendo essas 

duas interligadas (GOMES, 2005), cria o que Fernandes e Souza (2016) denominam 

com fronteiras simbólicas rígidas, estabelecendo binarismo identitários, “o negro não 

tem mais de ser negro, mas sê-lo diante do branco” (FANON, 2008, p.104) com base 

em estereótipos negativos ao “ser negro” e positivos ao “ser branco”. 

 Enquanto isso, a perpetuação da representação e do privilégio da branquitude, na 

sociedade brasileira, tida como normal e universal, o “ser branco”, constrói o outro a 

partir do medo do diferente.  

    Mas para assimilar a essência da perpetuação das desigualdades raciais no 

Brasil, faz-se necessário entender que além do simbólico, há o plano material, a questão 

colonial, torna irrealizável qualquer ontologia (FANON, 2008) e também promove o 

não acesso aos mesmos recursos públicos que brancos, recursos provenientes de 

políticas públicas (ROSEMBERG, 2012). 

 Não podemos ignorar que na sociedade brasileira o grande percentual de negros 

é pobre e que a maioria de pobres é negra e que as políticas e os recursos públicos, não 

são destinados igualitariamente para pobres e não pobres (ROSEMBERG, 2012). 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Permeada por uma luta construída através de diferentes vieses, as instituições de 

Educação Infantil tiveram sua trajetória construída do assistencialismo ao direito no 

Brasil. Presentes desde o final do Império, a expansão de tais instituições veio a ocorrer 

no final do século XX. 

 Enquanto a Ditadura Militar planejava atender as crianças de forma barata, para 

que as mesmas não viessem a morrer de fome ou que traçassem uma vida na 

promiscuidade, isto é, como meio de solução para os problemas sociais. 

As ideias socialistas e feministas, nesse caso, redirecionavam a 
questão do atendimento à pobreza para se pensar a educação da 
criança em equipamentos coletivos, como uma forma de se garantir às 
mães o direito ao trabalho. A luta pela pré-escola pública, democrática 
e popular se confundia com a luta pela transformação política e social 
mais ampla (KUHLMANN, 2000, p. 11). 

O contexto político e econômico nas ultimas décadas do século XX, como a 

crise do petróleo em 1973, a necessidade das mulheres de classe média saírem do 

ambiente privado a procura de emprego, a alta da inflação e o elevado índice de 

desemprego, faz com que a educação não se restrinja apenas a esfera familiar e a 

procura pelos espaços de educação coletiva sejam maiores.  

Se é verdade que, pelo menos desde o século XVIII, diferentes 
sociedades ocidentais já recorriam a instituições complementares à 
família para o cuidado-educação das crianças pequenas (...), o século 
XX, principalmente no seu final, trouxe novidades: a tendência à 

extensão progressiva da educação em contexto institucional antes da 
escolaridade compulsória para todos os segmentos sociais e a 
concepção de que ela constitui um bem, uma conquista, um direito da 
criança, mesmo no caso da creche que, tradicionalmente, era tida 
como instituição destinada exclusivamente para o filho da mãe 
trabalhadora pobre (ROSEMBERG, 2012, p. 13). 

Isto é, sabendo-se que a criação das instituições de educação infantil foi pensada 

com intuito de acolher os (as) filhos (as) recém-libertos (as) de mães escravizadas, e 

que, como afirmado na justificativa deste trabalho, não podemos ignorar que na 

sociedade brasileira o grande percentual de negros é pobre e que a maioria de pobres é 

negra e que as políticas e os recursos públicos, não são destinados igualitariamente para 

pobres e não pobres (ROSEMBERG, 2012), a escola de educação infantil pública tem 

por dever valorizar a construção de identidade dos educandos que nelas estão, os quais, 

em sua maioria são pobres e negros. 

Conforme é sabido, o Coeficiente de Gini corresponde a um índice 

que mede a concentração individual da renda em uma escala que vai 
de zero (renda total perfeitamente distribuída) a um (renda totalmente 
concentrada). Na primeira edição do Relatório Anual das 
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Desigualdades Raciais no Brasil apontava-se que, em 2006, entre os 
brancos, ele correspondia a 0,553, ao passo que, entre os pretos & 
pardos, correspondia a 0,484. 
O que estes dados querem dizer do ponto de vista estatístico é que a 
renda é mais concentrada entre os brancos do que entre os pretos & 
pardos. Isso ocorre porque naquele primeiro grupo os ricos são mais 

ricos. Alternativamente, no caso dos pretos & pardos, o Coeficiente de 
Gini é menor. Ou seja, a renda é menos concentrada. Isso ocorre 
justamente porque neste último grupo os pobres são mais pobres, mas 
os ricos são menos ricos (PAIXÃO; MONTOVANELE; ROSETTO, 
2010, p. 24). 

Como espaço de memória, a escola de educação infantil pública ao promover a 

importância de pertencimento a um passado, referências externas, cronológicas, 

organização da vida para se construir, ela estará proposta a reconstruir o passado a partir 

da perspectiva de memorias silenciadas e estará valorizando os sujeitos que dela fizeram 

existir. 

Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá 
contribuir para se desfazer os preconceitos e estereótipos ligados ao 
segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o resgate da 
autoestima de milhares de crianças e jovens que se veem 
marginalizados por uma escola de padrões eurocêntricos, que nega a 
pluralidade étnico-cultural de nossa formação (FERNANDES, 2005, 

p. 383). 

No entanto, o que vemos nas instituições de educação infantil é a esmagadora 

presença de imagens desconexas com a presença de personagens da Disney, da Turma 

da Mônica, de bonecos em sua maioria brancos e, quando existentes, as atividades das 

crianças pautadas em datas comemorativas soltas, trabalhos gerados a partir da ideia dos 

(as) professores (as), dando os (as) mesmos (as) o papel de autoras daquele espaço, e 

não sujeitos de enunciação. (CUNHA, 2006). 

 Podemos dizer que esse olhar perpetua e hierarquiza gostos ditos do mundo 

infantil, entretanto o mesmo já vem, muitas vezes, moldado pela televisão, por filmes 

pelo comércio e é aceito pelo corpo docente sem um viés crítico. Assim colocando para 

as crianças e os (as) professores (as) o modo de ver ou não a si próprios e o mundo 

(CUNHA, 2006) um mundo racista e machista. 

 Sabendo-se que para a construção de sinapses (pontes) entre as células nervosas 

ocorram e que o bebê aos 2 anos de idade chegam a ter a mesma quantidade de células 

nervosas que um adulto, dobrando essa quantidade aos três anos, Carvalho (2012) 

afirma que na primeira infância as formações intelectual, afetiva e social são cruciais. 

 Logo, a importância de um espaço de educação coletiva que atende em sua 

maioria crianças negras tem por responsabilidade promover a igualdade, isto é 
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a igualdade supõe também o respeito do indivíduo àquilo que tem de 
único, como a diversidade étnica e cultural e o reconhecimento do 
direito que tem toda pessoa e toda cultura de cultivar sua 
especificidade, pois, fazendo isso, elas contribuem para enriquecer a 
diversidade cultural geral da humanidade (MUNANGA, 2004, p. 23- 
24). 

Entretanto, a humanidade construiu sua história baseada na superioridade de 

uma cultura perante as outras. Ao classificar e conceituar como forma de 

operacionalizar o pensamento, o ser humano acabou promovendo a “operação de 

hierarquização que pavimentou no caminho do racialismo” (MUNANGA, 2004, p.18). 

Através de critérios e objetivos realizados a partir das semelhanças e diferenças, 

a classificação do ser humano teve seu início no século XVIII, sendo separada em raças, 

a diversidade humana teve como primeiro critério classificatório a cor da pele.  

Sempre pautando em escalas de valores, o branco aprofundou, no século XIX, a 

classificação do ser humano analisando, além da cor da pele, as diferenças 

morfológicas, como a forma do nariz, dos lábios, da cabeça, entre outras, e no século 

XX, através do progresso dos estudos genéticos, “embasaram” a classificação tendo 

como base os critérios químicos do sangue.  

No entanto, estudos de comparação de genes de diferentes raças comprovou que 

sujeitos de raças distintas podem ser mais próximos geneticamente do que sujeitos de 

mesma raça, através da origem genética. O que levou a invalidação de raça para o 

campo científico e biológico. 

Desde o início, segundo Munanga (2004), a escala de valores pautava a raça 

“branca” como a ideal e superior às raças “negra” e “amarela”. O ser humano branco é 

visto como o mais inteligente e mais honesto, sendo o indivíduo mais bem preparado a 

dominar as raças classificadas como inferiores. 

O preconceito racial era inerente ao modelo assimétrico de relações 

de raça, era um elemento necessário para basear as relações 

escravo-senhor, ou liberto-branco, na “inferioridade natural” dos 

negros e no eficiente rendimento da escravidão na subjugação dos 

escravos e libertos (FERNANDES, 1972, p. 71). 

 Hoje, carregado de ideologia, o conceito de raça é trabalhado levando-se em 

consideração as relações de poder que governam a sociedade. Sendo, portanto, tal termo 

utilizado tendo como base estudos sociológicos em que raça é vista como um conteúdo 

social de exclusão e dominação de determinado grupo. Sabendo-se que “raça, em sua 

concepção, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos” 

(MUNANGA, 2004, p 24). 
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 O racismo agora passa a considerar como critério a moral e a ética, mas ligadas 

de modo direto às aos critérios físicos ou biológicos dos grupos dominados e excluídos, 

tendo, agora, seu estudo, que levar em conta a essencialização histórico-cultural dos 

grupos estereotipados (MUNANGA, 2004). 

  No Brasil, segundo Munanga (2004), com a ideia de democratização racial, de 

um povo construído através da mestiçagem, sendo, portanto, sua cultura nacional 

sincrética e mestiça, o debate sobre multiculturalismo na área da educação foi jogado 

para escanteio e a criação de políticas públicas voltadas para o negro foi, por anos, 

inviabilizada. 

 O mito da democracia racial, apesar de mascarar por muito tempo o ideal de 

sociedade racializada não racista, não pode se manter para sempre o preconceito racial 

escondido debaixo do tapete, tendo em vista que o racismo praticado no Brasil tem cor, 

religião, cultura, etnia de outrora. 

Sem dúvida, por uma visão político-ideológica que colocou 
coletivamente os brancos no topo da pirâmide social, do comando e do 

poder, independentemente de suas raízes culturais de origem étnica, 
tem-se a tendência, por vício da ideologia racista que estabelece uma 
relação intrínseca entre biologia e cultura ou raça e cultura, a 
considerar a população branca, independente de suas diferentes 
origens geográficas e culturais, como pertencente a uma mesma 
cultura ou mesma etnia, dá as expressões equivocas e equivocadas de 
“cultura branca” e “etnia branca”. Pelo mesmo raciocínio baseado na 
visão político-ideológica que colocou coletivamente os negros na base 

da pirâmide como grupo subalterno, tem-se a mesma tendência a 
considerar todos os negros como pertencentes a uma mesma etnia ou 
cultura, daí também as expressões equívocas e equivocadas de 
“cultura negra” e “etnia” negra no singular (MUNANGA, 2004, p. 31) 

  Assim como Munanga (2004), entendemos que utilizar etnia no singular não é 

um viés que realmente possa traduzir a realidade contemporânea do Brasil, tendo em 

vista que o Brasil é um país de grande distribuição geográfica e regional, formado por 

diversa realidade etnográfica, logo com culturas, religiosidades, diversas, estando 

sempre em constante formação e levando-se em consideração o tempo e o espaço que se 

encontram, sendo, portanto, 

das particularidades históricas, culturais, religiosas, sociais, regionais, 
etc, se delineiam no Brasil diversos processos de identidade cultural, 
revelando um certo pluralismo tanto entre negros, quanto entre 

brancos e entre amarelos, todos tomados como sujeitos históricos e 
culturais e não como sujeitos biológicos ou raciais (MUNANGA, 
2004, p.32). 

As culturas particulares dos negros o autor denomina de culturas de resistência 

que se constroem as identidades culturais dos negros. Contudo, politicamente, Munanga 
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(2004) afirma que por o segmento negro ser excluído socialmente da sociedade, 

considerado inferior perante o segmento branco, faz-se necessária à construção de uma 

identidade negra única, tendo como intenção mudar a realidade do negro no Brasil. 

Tendo em vista, a necessidade de grupos sociais lutarem por maior visibilidade social 

frente ao apagamento e silenciamento histórico, social e cultural que os mesmos 

sofreram. 

 Em contrapartida ser branco no Brasil garante ao sujeito a ocupação de um 

espaço simbólico na branquitude. A partir da possibilidade de diferenciar-se do outro, 

através da aparência, do status e do fenótipo, Schucman (2012) afirma que a 

branquitude garante aos brancos de grupos ditos de minoria o poder de diferenciarem-se 

do que eles julgam ser inferior, dando-lhes assim um sentimento de superioridade. 

Assim, a ideologia do branqueamento existente no Brasil pode ser lida a partir 

do ideal de branquitude que se deseja alcançar, logo o branqueamento seria uma 

patologia do branco brasileiro, o racismo subjetivado do mesmo, frente ao sistema de 

dominação branco (SCHUCMANN, 2012). 

Vista como invisível e visível, Schucmann (2012, p. 24), apoiada em Piza 

(2002), Cardoso (2008) e Wray (2004), destaca que a brancura proporciona ao indivíduo 

branco privilégios por ser branco, a não racialização, “é vista pelos próprios sujeitos 

brancos como algo “natural” e “normal””, o branco é neutro, enquanto, que aos não 

brancos fica a caracterização de seres identificados por terem raça. Ao mesmo tempo, a 

brancura é utilizada conscientemente pelo branco, que se garante de vantagens da 

branquitude. 

A maioria dos brancos tem vantagens tanto com a opressão racial 
quanto com o racismo, pois são os mecanismos racistas que fazem 
com que a população branca tenha vantagem no preenchimento das 
posições da estrutura de classes que comportam privilégios materiais e 
simbólicos desejados (SCHUCMANN, 2012, p. 26). 

Concretamente, Schucmann (2012) destaca que, ao branco, na sociedade de 

classes, são garantidos privilégios simbólicos, status, honra, dignidade e direito à 

autodeterminação, e materiais, acesso à habitação, à educação, à oportunidade de 

emprego, logo, o apontamento de privilégios é essencial para a compreensão da 

branquitude. 

Tal segregação apresentasse naturalizada para o Brasil, ao que Schucmann 

(2012) apoiada no conceito de habitus de Bourdieu (1987), isto é, “a coleção de 

práticas, definidas como um sistema de disposições não-conscientes, princípios 

coletivamente inculcados geradores e estruturadores de práticas e representações”, nos 
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mostra como a não percepção das desigualdades raciais entre brancos e não brancos é 

mantida tendo como dispositivo a branquitude, “em nossos valores estéticos e em outras 

condições cotidianas de vida, em que os sujeitos brancos exercem posições de poder 

sem tomar consciência deste habitus (SCHUCMANN, 2012, p. 29). 

A hipervalorização silenciosa do branco consegue fazer sentido não 
apenas porque a população da elite brasileira é branca, mas também 
porque nos permite reconfirmar que estamos diante de valores de 
beleza e poder construídos historicamente, que começaram com o 
processo de colonização europeia e que perduram e se reproduzem nos 
tempos atuais. 

 Tendo e vista que a identidade é um direito inerente a todo sujeito, faz-se 

necessário que a escola enquanto instituição dentro da sociedade brasileira tenha por 

papel questionar tal reprodução silenciosa, presente na mídia e no cotidiano da 

sociedade brasileira. 

 Logo, sabendo-se que, a partir da pesquisa realizada pela autora Trinidad (2012, 

p. 125): 

O reconhecimento de que as pessoas podem ser brancas ou negras 
desenvolve-se por volta dos 3 e 4 anos de idade. As crianças negras ou 
brancas só se reconhecem como membros de um desses grupos após 
os 3 anos idade. Até os 7 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. 

 Podemos afirmar, portanto, que a criação de um ambiente que atenda a todos 

deve ser um espaço que esteja permeado de diferenças fenotípicas e culturais é de 

extrema importância para a saúde das crianças, sendo de extrema importância a 

compreensão de identidade racial pelos educadores que constroem o espaço da escola 

em conjunto com as crianças (BENTO, 2012). 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Tendo em vista que a escola é uma instituição inserida na sociedade brasileira e 

que ao mesmo tempo em que, cotidianamente, apresentasse como reprodutora de 

práticas dessa sociedade, a mesma pode ser resistência aos preconceitos presentes nela, 

a metodologia deste trabalho será a de averiguar, através de estudo de caso, a 

perpetuação dos privilégios da branquitude, isto é, o papel reprodutor proposto pelas 

escolas de Educação Infantil. 

Nas mídias vemos por muitas vezes a retratação de personagens 

comprovadamente negros serem interpretados por pessoas brancas, como nas novelas da 

emissora de televisão Record que retratam um Egito branco. Vemos também papeis que 

são produzidos tendo como viés atores negros, como o de empregada, motorista, 

manicure, entre outros, e quando para outros papeis, como de medico, engenheiro, 

dedicados, de forma natural, assim como a branquitude se põe, é constantemente para 

reforçar a sua cor de pele. 

Logo, ao analisar se as imagens presentes em instituições de Educação Infantil 

se propõem a perpetuar o privilégio da branquitude em detrimento da construção de 

identidade da criança negra, na primeira infância é a proposição de um trabalho que 

averigue o quão a escola é reprodutora das imagens transmitidas pela mídia.   

 Para tanto, será realizada pesquisa qualitativa através de estudo de caso a duas 

Instituições de Educação Infantil do município de Japeri que será registrada a partir de: 

fotografias das atividades e murais expostos nas escolas e de caderno de campo escrito 

pela autora da monografia. 

 Entramos em acordo também que a pesquisa seria realizada através da coleta de 

dados registrada por caderno de campo e fotografias feitas pela autora do trabalho, 

confrontados com análises bibliográficas de autores como Fanon (2008), Rosemberg 

(2012), Gomes (2005), Munanga (2004), Bento (2002), entre outros.  

Para tanto, a preocupação com o processo de pesquisa qualitativa se deu de 

forma processual, pensou-se primeiramente em registrar o trabalho utilizando a 

entrevista como instrumento, no entanto compreendemos que as anotações em caderno 

de campo nos apresentariam um espaço de trabalho mais facilitador quanto ao processo 

como um todo. 

Assim, com o intuito de estudar algo singular, decretamos que o estudo de caso 

seria o viés que mais responderia as nossas pretensões. Interpretando o contexto do 

município e das duas instituições de educação infantil compreendemos que uma 
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intervenção pedagógica que poderia ser trabalhada de forma a incentivar a valorização 

da beleza da negritude, mesmo que através de uma data comemorativa, mas que é 

silenciada pela data comemorativa natalina, trará a possibilidade de novas intervenções 

no espaço escolar. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS: APRESENTAÇÃO E 

ANÁLISE DAS AMBIÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JORGE E CRECHE JANDERSON ALVES 

CORREA 

 

A) Escola Municipal de Educação Infantil São Jorge 

 É, na Rua Maria Antonieta, nº 231, do bairro São Jorge, distrito de Engenheiro 

Pedreira, cidade de Japeri, que encontramos uma das quatro instituições que a prefeitura 

de Japeri planejou para atender turmas para o ensino de Educação Infantil. 

Fundada em 2001, a unidade escolar era conhecida como Creche São Jorge, 

porém atendia somente alunos do Pré-Escolar e em horário parcial. Em 2002, recebeu o 

nome de Escola Municipal de Educação Infantil São Jorge e após a necessidade de 

reformas, foi reinaugurada em março de 2006 e ampliada em outubro de 2011. 

Hoje atende a 170 crianças com a creche em horário integral para alunos de 06 

meses a 3 anos e em horário parcial para Educação Infantil, Níveis I, de 4 anos, nos 

turnos manhã e tarde, e Nível II, de 5 anos, no turno da tarde. 

  Ao entrar na Unidade Escolar é possível ver num de seus corredores principais 

um mural em destaque, ao seu lado, fotos de atividades realizadas na instituição e um 

mural de informações, abaixo desses itens, é possível visualizar cartazes das turmas, e 

ao lado, um cavalete com fotos, além desses, há mais fotos das crianças em parede 

oposta. Como abaixo: 

Nos corredores principais, que dão acesso à maioria das salas e a alguns 

banheiros, estão presentes imagens de personagens da Disney feitas a grafite. Ao 

perguntar quando as mesmas foram pintadas, informaram que foi em uma Gestão 

anterior, não sabendo informar o ano. 

Em suas paredes não há cartazes nem registros de atividades realizadas pelas 

crianças, têm-se personagens principais da Disney envoltos de cores fortes e 

chamativas, como poderá ser observado abaixo: 
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Figura 1 – 1ª parede vista ao entrar no corredor principal 1 pelo corredor de entrada 

 

 

    

  

 

 

                           Figura 2 – Parede oposta a da figura 5 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3 – 1º desenho visto no 2º corredor principal 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 4 – 2º desenho visto no 2º corredor principal 

 

 

  

 

 

 

 

 Estando a mostra nos ambientes comuns a todos, imagens de bonecos negros que 

aparecem em dois banheiros da EMEI, sendo que a mesmo possui seis banheiros ao 

total, dois de funcionários e quatro para as crianças e fotografias do Projeto de Contação 

de Histórias: de criança para criança realizado no primeiro semestre, tendo por tema o 

Amor. 

 

               Figura 5 – Banheiro Infantil Feminino e masculino. 2º Corredor principal 
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Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Assim, também segue as imagens e murais presentes nas salas de aula, 

personagens escolhidos pelas educadoras, com a apresentação de algumas figuras de 

crianças negras, mas em sua maioria vemos imagens de crianças brancas, e atividades 

que não apresentam nenhum trabalho pautado na construção de identidade das crianças. 

Figura 6 – Mural proposto pela professora. Sala Berçário I e II 

 

 

 

 

Figura 7 – Mural de aniversariantes proposto 

pela professora 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Mural de aniversariantes proposto pela professora 

 

 

Figura 9 – Mural de Chamadinha proposto pela 

professora 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 10 – Mural de datas Comemorativas, proposto pela professora 

 

 

 

 

Figura 11 - Calendário e bandeira do 

Brasil. Copa do Mundo na Rússia 

 

 

 

 

Figura 12 - Mural de Bem vindos proposto pela professora; atividade coletiva realizada 

para o projeto de Contação de Histórias: de criança para criança, tema Amor   

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Porta Maternal II B. 1º 

corredor principal 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 14 - Mural Camadinha, proposto pela professora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Quadro proposto pela professora 

 

 

 

 

Figura 16 - Porta sala das turmas Nível I 

A e B. 1º corredor principal. 

 

 

 

 

Figura 17 - Mural Disney proposto pela professora e 

varal de atividades de registro das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 18 – Mural de aniversariantes proposto pela professora. 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Porta sala Nível II. 1º 

corredor principal. 

 

 

 

Figura 20 – Mural de aniversariantes proposto 

pela professora. 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Mural chamadinha proposto pela professora 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Murais de bem-vindos e do tempo proposto 

pela professora. 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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B) Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa 

Localizada na Rua Moacir Correa, nº 64, no bairro de São Sebastião, também no 

distrito de Engenheiro Pedreira, na cidade de Japeri, a Escola Municipal de Educação 

Infantil Creche Janderson Alves Correa, atende a 71 crianças. 

 Caracterizada por ser uma escola pequena, com apenas quatro turmas, Berçário 

II, Maternal I e II e Nível I a instituição de educação infantil atende crianças nas idades 

entre um a quatro anos. 

Ao seguir pela rua de acesso a escola já é possível observar que a 
mesma caracterizasse por ser uma construção pequena de apenas um 
andar. Ao entrarmos percebesse de início um corredor principal de 
teto baixo, ao longo de suas paredes é visto visivelmente muitas 
atividades produzidas pelas quatro turmas da instituição e por algum 
adulto da escola (Caderno de Campo). 

 Como podemos ver nas fotos a seguir:  

 

Figura 23 - Cartaz proposto pelos educadores da instituição. 

 

 

 

Figura 24 – Atividade do Maternal II exposta no 

corredor principal e mural produzido pela 

instituição. 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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 Assim vemos nas salas de aula, algumas atividades realizadas em conjunto pela 

turma e imagens de personagens conhecidos, como da Disney, e alguns sem relação 

com a mídia, propostas pelas professoras das turmas. 

Figura 25 - Porta da turma do Berçário II, corredor transversal ao corredor principal. 

  

 

Figura 26 – Imagem proposta pela professora do Berçário 

 

 

Figura 27 – Imagem proposta pela professora do Berçário II. 

 

 

Figura 28 – Imagem proposta 

pela professora do Berçário II.  

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018.. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 29 – Imagens propostas pela professora do Maternal I 

 

 

 

Figura 30 – Imagens e cartaz propostos pela professora do Maternal I. 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Porta da turma do Maternal II, após corredor o final corredor principal. 

 

 

Figura 32 – Mural cantinho da leitura 

proposto pela professora Maternal II. 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 33 – Murais: calendário e números propostos pela professora Maternal II. 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Imagens propostas pela professora Maternal II. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Imagens propostas pela professora. 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Ao analisarmos as duas escolas expostas, podemos visualizar algumas diferenças 

entre elas, como a presença maciça de personagens da Disney, não os personagens mais 

atuais, mas os de origem da empresa, e também a exposição dos personagens 

Smilinguido, caracterizados por serem personagens bíblicos, na primeira escola, e a 

pouca e desses mesmos personagens na segunda, no entanto, tem-se a exposição de 

imagem de crianças em sua maioria branca. 

A impressão que fica, é que para duas, três imagens de crianças brancas, há uma 

negra, a comparação, mesmo que esdruxula, que pode ser feita é de que mesmo para as 

imagens presentes no cotidiano escolar tem-se uma porção dedicada a imagens de 

crianças negras, como uma espécie de “cota”, no estilo, vamos colocar alguns, só para 

dizer que não tem.  

Sabemos que a escola é um espaço em que a diversidade humana está a todo o 

momento pairando no ar, cada criança com sua subjetividade, cultura, possibilita a 

construção de uma instituição que valorize a diversidade, entretanto, vemos, muitas 

vezes, que a escola ao invés de se construir em conjunto com as crianças, impõe os 

valores e culturas dos adultos que nela estão. 

Assim, mesmo que a sala de aula seja ornamentada pelo docente, ele a vê como 

um espaço seu que deve conter imagens que ele ache bonitas. A presença de 

personagens da Disney que não levem a representação das crianças que constroem 

aquele cotidiano faz com que nos perguntemos sobre: o quanto aquelas docentes 

compreendem sobre o racialização; qual a importância que dão ao tema para a formação 

identitária do sujeito?;  se mas mesmas sentiram necessidade de se inteirarem sobre o 

tema para as suas construções identitárias?, tendo em vista que a maioria é negra; entre 

outras questões que para serem melhor abordadas nos levaria a produção de um trabalho 

levasse em conta, também, a construção identitária das docentes de educação infantil.  

  

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

6 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Local: Escola Municipal de Educação Infantil São Jorge 

 

TRANÇAS E BIROTES: ESTÉTICA DO CABELO NA CONSTRUÇÃO 

IDENTITÁRIA DE CRIANÇAS NEGRAS. 

 

Érica Aragão Menezes 

 

Pensar a partir das ruínas, das experiências e das margens criadas pela 
colonialidade do poder na estruturação do mundo moderno e/colonial, 
como forma não de restituir conhecimento, mas de reconhecer 

conhecimentos “outros” em um horizonte epistemológico 
transmoderno, ou seja, construído a partir de formas de ser, pensar e 
conhecer diferentes da modernidade europeia, porém em diálogo com 

esta (CANDAU e OLIVEIRA, 2010, p. 23). 

 

APRESENTAÇÃO 

O projeto “TRANÇAS E BIROTES: ESTÉTICA DO CABELO NA 

CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE CRIANÇAS NEGRAS” se pauta na observação 

cotidiana de crianças que estudam na Escola Municipal de Educação Infantil São Jorge 

e da relação que essas crianças têm com seus familiares. 

A partir de observação atenta desde o ano letivo de 2014 a orientação 

pedagógica da escola constatou que o momento de cuidado do cabelo das crianças pode 

ser de sofrimento ou de apreciação por parte das mesmas, por isso teve como ideia a 

promoção do projeto com base no livro “As tranças de Bintou”, da autora Sylviane A. 

Diouf e ilustrações de Shane W. Evans, editora Cosacnaify. 

Com o intuito de fortalecer esse momento de diálogo, amor, carinho, e no caso 

de crianças que associam o momento a sofrimento, propor que essa ação seja repensada 

como cuidado, amor, afeição, a escola, sabendo que em diversos países do continente 

africano as mulheres mais velhas trançavam suas filhas, netas e parentes, e neste 

momento passavam o conhecimento por meio de tradição oral tem por objetivo 

valorizar a ancestralidade, tendo em vista que o cabelo trançado é uma arte antiga, 

passada de geração em geração em África. 

A EMEI São Jorge é uma instituição de educação infantil que recebe crianças 

entre a faixa etária de 06 meses a 5 anos, em sua maioria negras de cabelos cacheados e 



38 

 

 

crespos. Situa-se em área urbana no bairro São Jorge, distrito de Engenheiro Pedreira, 

município de Japeri. 

A escola, enquanto instituição social responsável pela organização, 
transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se 
como um dos espaços em que as representações negativas sobre o 
negro são difundidas. E por isso mesmo ela também é um importante 
local onde estas podem ser superadas (GOMES, 2003, p. 77). 

Isto é, acreditamos que a busca pelo reconhecimento é individual e social e, 

portanto, o mesmo deve se praticado pelos indivíduos e pelas instituições. 

Compreendemos assim como GOMES (2006) que a identidade negra é 

entendida como um processo construído historicamente em uma sociedade que padece 

de um racismo ambíguo e do mito da democracia racial. Portanto, ela se constrói em 

contraste com o outro, na negociação, na troca, no conflito e no diálogo. 

O cabelo faz parte do perfil estético que compreende a identidade negra. Cada 

indivíduo tem uma relação subjetiva com o seu cabelo, esta relação é única, e se dá, 

através de experiências vividas desde a infância até a vida adulta. 

O cabelo crespo é um dos argumentos usados para retirar o negro do 
lugar da beleza. O fato de a sociedade brasileira insistir tanto em negar 
aos negros e às negras o direito de serem vistos como belos expressa, 
na realidade, o quanto esse grupo e sua expressão estética possuem um 
lugar de destaque na nossa constituição histórica e cultural. O negro é 

o ponto de referência para a construção da alteridade em nossa 
sociedade. Ele é o ponto de referência para a construção da identidade 
do branco (GOMES, 2003, p. 80). 

Portanto, o projeto tem como proposta a valorização do cabelo crespo, dos 

penteados e em especial as tranças, penteado muito utilizado pelas crianças no dia a dia.  

O ato de trançar os cabelos marca a infância da criança negra, pois, é 
neste momento que as mães reúnem seus filhos e trançam 
cuidadosamente os seus cabelos. Este ato é transmitido de geração 
para geração e o aprendizado da técnica é feito através da observação 

(CLEMENTE, 2010, p. 9). 

 Assim como afirma GOMES (2003. p.171), 

O uso das tranças pelos negros, além de carregar toda uma simbologia 
originada de uma matriz africana ressignificada no Brasil, é, também, 
um dos primeiros penteados usados pelas negras e privilegiados pela 

família. Fazer as tranças, na infância constitui um verdadeiro ritual 
para esta família. Elaborar tranças é uma tarefa apreendida e 
desenvolvida pelas mulheres negras. 

 É possível observar no cotidiano das crianças da EMEI que as mesmas apreciam 

utilizar as tranças e que as mesmas ganham elogios pelas mesmas. Por essa simbologia 

do cuidado com o outro, do tempo dedicado a esse cuidado. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O presente projeto será inserido no ano letivo de 2018, na Escola Municipal de 

Educação Infantil São Jorge, uma das quatro instituições de Educação Infantil do 

município de Japeri, dentre as trinta e três escolas existentes na cidade. A escola possui 

oito turmas e atualmente tem 170 crianças matriculadas. 

 Ao compreender que 

A cultura negra pode ser vista como uma particularidade cultural 
construída historicamente por um grupo étnico/racial específico, não 

de maneira isolada, mas no contato com outros grupos e povos. Essa 
cultura faz-se presente no modo de vida do brasileiro, seja qual for o 
seu pertencimento étnico. Todavia, a sua predominância se dá entre os 
descendentes de africanos escravizados no Brasil, ou seja, o segmento 
negro da população (GOMES, 2003, p 77). 

 O projeto buscará, tendo como ponto de partida o livro “As tranças de Bintou”, 

promover uma relação de diálogo entre a família e a escola, através do evento Tranças 

e Birotes, e valorizar a construção da autoestima das crianças a partir do cuidar na 

Educação Infantil. 

Falar em cuidado na Educação Infantil diz respeito ao apoio que a 
criança necessita para se desenvolver em sua plenitude. Cuidar diz 
respeito ao zelo, à atenção e se desdobra em atividades ligadas à 

segurança e proteção necessárias ao cotidiano de qualquer criança (p. 
37). 

 O evento, Tranças e Birotes, será realizado na semana do dia 20 de novembro, 

data dedicada a memória, a valorização, do negro, e constituirá um desfile de penteados 

das crianças negras. Coma a pretensão de expor imagens com pessoas negras e seus 

mais diversos cabelos, fazendo também relação com personagens de filmes infantis 

retratados oficialmente por personagens brancos, mas que estariam retratados como 

personagens negros, ex: Elza negra, Harry Potter negro, entre outros. Além de também 

expor personagens retratados oficialmente negros. 

Os responsáveis serão convidados a produzirem os penteados de suas crianças e 

as crianças que não puderem ter esse contato/tempo em casa serão incentivadas à terem 

esse tempo com as educadoras da instituição. 

 Esclarecendo que a escolha da data está atrelada a abertura que possuo frente ao 

corpo de educadoras com quem trabalho isto é, 

como eu atuo nessa ultima instituição desde 2014, sempre procuro 
travar o debate sobre a importância de se trabalhar a negritude com as 
crianças e como a instituição, apesar de trabalhar projetos que a 
Secretaria Municipal de Educação, trabalha majoritariamente em cima 
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de datas comemorativas, eu não abro mão do dia 20 de novembro 
(Caderno de Campo). 

 Deixando claro que sim, um momento de valorização nem sempre possa surtir 

grandes efeitos, mas partimos da compreensão que ele arranha de alguma forma a 

estrutura posta na escola. Pois como informado no Caderno de Campo, é visto uma 

barreira ao acontecimento de momentos de valorização da negritude.  

 

OBJETIVOS 

 

 Possibilitar aos negros a construção do “nós”, de uma história e de uma 

identidade; 

 Promover a construção de corporalidade; 

 Possibilitar a construção de autoestima, calcada em uma sociedade mais justa e 

igualitária, no reconhecimento e valores de cada indivíduo como um ser 

essencial; 

 Tendo em vista que no mundo contemporâneo, os indivíduos constroem e 

portam várias identidades (sociais, étnicas e raciais, de faixa etária, gênero e 

orientação sexual e outros), incentivar a construção de identidade; 

 Valorizar o cabelo crespo e os penteados diversos presentes nas culturas de 

africanos escravizados no Brasil; 

 Valorizar o cuidado entre responsável e crianças; 

 Valorizar a cultura diaspórica; 

 A partir da exposição de personagens do universo infantil retratados 

oficialmente brancos, mas retratados como personagens negros e de personagens 

retratados oficialmente negros propor a representatividade. 

 Através do evento Tranças e Birotes, promover um desfile valorizando a 

pessoa negra como bela.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao partir de um momento realizado por muitas famílias da EMEI São Jorge, a 

escola procurará construir e reconstruir, valorizar e intensificar a memória, a cultura de 
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povos africanos escravizados no Brasil, e, por conseguinte, promover uma educação 

antirracista. 

Com o intuito de valorização da cultura diaspórica o projeto trabalhará a 

valorização da beleza de crianças negras da escola. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a pesquisa de campo respondeu a inicial justificativa do 

trabalho, a presença de valores da branquitude permanecem nas instituições de educação 

infantil, tendo em vista a grande presença de imagens, murais e atividades expostas com 

personagens brancos e da Disney, reproduzindo a cultura e personagens branco-

europeus e norte-americanos, assim como Silva (2011) também destaca em seu 

trabalho. 

Logo, a ideologia da branquitude se afirma a partir de valores e estética dentro do 

universo das escolas de educação infantil, delegando ao negro compreender-se a 

margem, a uns poucos personagens negros expostos, garantindo que o ideal seja sofrer o 

processo de branqueamento. 

No entanto, o estudo de caso refletido com os estudos bibliográficos nos 

proporcionou também a proposta de que a escola de educação infantil, como instituição 

que por estar inserida na sociedade e atender diversas crianças, na sua maioria negra, 

tem o papel de garantir a construção identitária dos sujeitos que constroem ela 

cotidianamente, ou seja, as crianças. 

Sendo assim, a proposta de uma intervenção pedagógica que valorize a negritude, 

mesmo que em um momento apenas, apresentasse como um início de possibilidades 

para a abrangência de um tema que encontra resistência para ser abordado. 

Logo, o objetivo deste trabalho foi de trabalhar com as duas faces que as 

instituições de educação infantil projetam a de reprodução da branquitude e a de 

proposta para uma educação transformadora, isto é, uma educação que parta da 

compreensão de que as crianças são o foco e é da formação das identidades delas que 

nós devemos partir, e não de conceitos impostos que as levem a ter como ideal o 

branqueamento. 
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APÊNDICE A – ANOTAÇÕES DO CADERNO DE CAMPO 

 

Érica Aragão Menezes 

 Durante reunião de orientadores (as) pedagógicos (as) e Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura de Japeri, realizada no décimo quinto dia do mês de junho, 

expressei a minha necessidade em realizar o trabalho de campo nas Instituições de 

Educação Infantil do município. Foi informado que para o meu trabalho eu precisaria 

entrar em contato com as orientadoras pedagógicas das instituições. 

 Aproveitando a oportunidade de algumas estarem presentes, troquei contato com 

a orientadora da EMEI Júlio de Amorim. Por whatsapp, três dias após a reunião citada, 

esclareci melhor o trabalho que realizaria e a mesma informou que entraria em contato 

com as diretoras da instituição para saber se eu poderia realizar a visita e indicou que eu 

poderia entrar em contato com outro orientador, pois o mesmo já realizara trabalhos 

com o mesmo tema que o meu e na escola que ele atua tem pré-escola. 

 Após sete dias corridos, entrei em contato novamente com a orientadora, para 

saber se ela já tinha alguma resposta das diretoras e a mesma não me retornou. Portanto, 

não tentei mais diálogo. 

 Entre o período que entrei em contato com a orientadora pedagógica citada 

anteriormente, mais precisamente no dia dezenove do mês de junho, conversei também 

com o orientador educacional da EMEI Creche Janderson Alves Correa, que eu 

conhecia como sendo o orientador pedagógico da instituição, mas neste ano o mesmo 

foi realocado de função, atuando agora como orientador educacional. 

 O orientador educacional disponibilizou o contato da nova orientadora 

pedagógica da escola e no mesmo momento apresentei-me a ela e expliquei que estou 

cursando a Pós Graduação em Ensino de História da África e para meu trabalho de 

conclusão de curso tenho por intenção analisar se há representatividade para as crianças 

negras nos murais expostos nas instituições de educação infantil do município de Japeri, 

isto é, compreender como elas trabalham relações étnico-raciais no cotidiano escolar. 

 A orientadora pedagógica mostrou-se muito solicita e garantiu que a instituição 

estaria aberta a receber-me quando eu quisesse visitá-la, ficando combinado de realizar 
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a pesquisa de campo pela manhã do dia 27 de junho, uma quarta feira de jogo de futebol 

do Brasil pela Copa do Mundo.  

 No dia vinte e seis de junho, como combinado, marquei de encontrar com a 

orientadora pedagógica e, também, com a professora da turma Maternal I (2 anos) da 

escola no ponto de ônibus, no centro de Engenheiro Pedreira. Durante a espera do 

ônibus e a caminho da EMEI Janderson, orientadora e professora contaram um pouco 

sobre a organização dos espaços, da rotina, das exposições dos materiais, entre outras 

questões que foram surgindo. 

 A cada novo ator da comunidade escolar que eu era apresentada, eu explicava 

quem eu era e o motivo da minha visita. Na maioria das vezes que detalhava minha 

pesquisa, acabávamos falando sobre a lei 10.639/03, e em grande parte das vezes, as 

professoras me respondiam que ali não tinha nada disso, que só falavam na data da 

consciência negra, mas relatavam que seria importante haver um trabalho durante todo o 

ano letivo. 

 Ao seguir pela rua de acesso a escola já é possível observar que a mesma 

caracterizasse por ser uma construção pequena de apenas um andar. Ao entrarmos 

percebesse de início um corredor principal de teto baixo, ao longo de suas paredes é 

visto visivelmente muitas atividades produzidas pelas quatro turmas da instituição e por 

algum adulto da escola. 

 A orientadora pedagógica da Escola Municipal de Educação Infantil Creche 

Janderson Alves Correa me informou que ao todo, a escola, tem 71 crianças 

matriculadas e é constituída de quatro turmas, Berçário II – crianças de 1 a 2 anos, 

Maternal I – crianças de 2 a 3 anos, Maternal II – crianças de 3 a 4 anos e Nível I – 

crianças de 4 a 5 anos. 

 Durante os diálogos que travei com os educadores, entenda-se aqui aqueles que 

compõem o quadro de funcionários da instituição, obtive respostas que apresentavam: 

surpresa, por perceberem que na instituição como um todo a existência de imagens e 

matérias de personagens negro eram poucas; conformidade, por só abordarem negritude 

nos mês de novembro; e em outros eu me deparei com a falta de compreensão sobre o 

tema que eu abordei, quando a diretora me informou que no mural de atividades no 
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corredor principal tinha uma família e um personagem da família foi pintado para 

representar o negro, ao me mostrar, ela apontou a imagem de uma família de minhocas, 

apoiadas em um coração, trabalho realizado pela turma Maternal I. 

 Bom, durante a minha pesquisa de campo eu também utilizei a escola em que 

trabalho como espaço de pesquisa, a Escola Municipal São Jorge também é uma 

construção de apenas um andar e pequena, mas sua estrutura é maior comparada a 

EMEI Creche Janderson Alves Correa. 

 A primeira coisa que vemos quando estamos à frente da EMEI São Jorge é o seu 

parquinho, com varias gangorras, piscina de bolinha e casinha com escorrega. Ao entrar 

na escola é possível ver alguns trabalhos expostos, fotos do projeto de contação de 

histórias que ocorreu no primeiro semestre e um mural principal fazendo referencia ao 

Deus cristão. 

 Ao adentrarmos ao segundo corredor principal, nos debatemos frente a varias 

imagens de personagens da Disney. Pintados com cores chamativas e ocupando quase 

que em totalidade o espaço acimas dos azulejos que compõem as paredes da instituição. 

 Assim como na EMEI Creche Janderson Alves Correa, a negritude é abordada 

apenas no mês de novembro, alguns educadores até discordam sobre o enaltecimento da 

beleza negra, por exemplo, nesse período, acreditando que deveria ter para todos, e a 

presença de imagens e trabalhos com personagens negros também é pouca. 

 Para fechar, como eu atuo nessa ultima instituição desde 2014, sempre procuro 

travar o debate sobre a importância de se trabalhar a negritude com as crianças e como a 

instituição, apesar de trabalhar projetos que a Secretaria Municipal de Educação, 

trabalha majoritariamente em cima de datas comemorativas, eu não abro mão do dia 20 

de novembro e sempre disponibilizo material como vídeos construídos a partir de livros 

infantis.
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APENDICE B – FIGURAS ELABORADAS PELA AUTORA 

 Escola Municipal de Educação Infantil São Jorge 

Figura 36 – Fotos de atividades 

 

 

 

 

 

 

      Figura 37 – Cavalete com fotos dos funcionários. 

 

Figura 38 – Mural de informações e cartazes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 39 – Mural Principal, fotos de atividades e cartaz.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Banheiro Infantil Feminino. 1º Corredor 

principal. 

 

 

Figura 41 – Corredor de acesso ao refeitório e a 

cozinha. Transversal ao 1º corredor principal.  

 

 

 

 

Figura 42 – Banheiro Infantil Masculino. 1º Corredor 

principal. 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 43 – Porta Sala Berçário. 2º corredor principal. 

 

Figura 44 - Porta Maternal I. 2º corredor 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Atividade de Registro das crianças. Bandeira da Rússia - Copa do Mundo 

2018. 

 

 

Figura 46 - Mural chamadinha, 

proposto pela professora.  

 

 

 

 

 

Figura 47 - Porta Maternal II A. 1º corredor principal 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 48 - Atividade de registro das crianças. Tema: Festa Julhina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Mural de aniversariantes, proposto pela professora. 

 

Figura 50 - Mural chamadinha e calendário propostos 

pela professora. 

 

Figura 51 - Quadro proposto pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 52 - Quadro branco e alfabeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Murais referentes as datas comemorativas, chamadinhas e alfabeto 

relacionado ao objeto propostos pela professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa 

 

Figura 54 - Corredor principal que interliga a outros corredores da construção. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 55 - Mural proposto pela EMEI Creche Janderson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Mural proposto pela EMEI Creche Janderson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Cartaz proposto pela EMEI Creche Janderson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 58 – Atividades: Maternal II e Berçário II expostas no mural de atividades do 

corredor principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Atividades: Berçário II e Nível I expostas no corredor principal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Arte proposta 

pelos educadores da 

instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 61 – Atividade sobre o inverno do Berçário II, no mural no corredor transversal 

ao corredor principal, próximo a sala do Berçário II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Atividade sobre o dia das mães do Berçário II, no mural no corredor 

transversal ao corredor principal, próximo a sala do Berçário II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Atividade sobre o dia dos indígenas do Berçário II, no mural no corredor 

transversal ao corredor principal, próximo a sala do Berçário II 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 64 – Atividade sobre o outono do Berçário II, no mural no corredor transversal 

ao corredor principal, próximo a sala do Berçário II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 – Chamadinha proposta pela professora da turma. 

 

 

 

 

Figura 66 – Porta da turma do Maternal I e 

atividade realizada em conjunto, final do 

corredor principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Imagem proposta pela professora do Maternal I.  

 

 

 

Fonte: A autora, 2018.  

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 68 – Atividade coletiva sobre o inverno exposta próximo a porta da turma do 

Maternal II após corredor o final corredor principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – Atividades coletivas sobre a Copa de 2018 e a música da Dona aranha 

expostos próximo a porta da turma do Maternal II após corredor o final corredor 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Figura 70 – Porta sala Nível I, ao  final do corredor após o corredor principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 – Atividades realizadas em conjunto pela turma Nível I, sobre dia dos 

indígenas e dia das mães. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Fonte: A autora, 2018. 
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