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RESUMO: 

 

O objeto dessa pesquisa é mapear o conceito do marcador social de diferença raça 

produzido nas interações entre as crianças de quatro a seis anos e seus pares na pré-

escola. A proposta tem como foco central analisar a inserção das crianças no campo 

social especificamente em relação à construção do marcador de diferença raça. No 

contemporâneo debate racial brasileiro, existem diversos autores que interpretam os usos 

e os sentidos da categoria “raça”, para auxiliar na compreensão das possíveis interfaces 

entre “raça”, classe e gênero, rumo à construção de um conhecimento do social que não 

desconsidere sua diversidade e complexidade. O uso da raça como uma categoria oferece 

subsídios para compreender de que maneira se estabelecem as classificações, 

hierarquizações e construções sociais das identidades dos sujeitos, fornecendo subsídios 

para pensar os lugares ocupados e a situação dos negros e brancos em nossa sociedade.  

A utilização do conceito raça possibilita a abertura de discussões em um terreno 

complexo, em que identidades foram fragmentadas, e autoestimas podem estar sendo 

destruídas. Por meio da análise de discurso orientada pelos referenciais metodológicos da 

genealogia, de inspiração foucaultiana, pretende-se mapear e compreender as práticas 

discursivas referentes ao processo de construção/percepção subjetiva do marcador de 

diferença raça, bem como a maneira pela qual as crianças subjetivam a dimensão racial e 

de que forma esta dimensão emerge na educação infantil.  

  

Palavras chaves: raça, criança pequena, pré-escola e educação infantil.  
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INTRODUÇÃO: 

 

O presente artigo é fruto das análises preliminares dos dados bibliográficos sobre as 

percepções de crianças de quatro a seis anos, que frequentam uma instituição de 

educação infantil, em relação à construção do marcador social de diferença raça
2
, 

buscando destacar o processo de “racialização
3
” desenvolvido nas práticas educativas da 

pré-escola.  

Existe uma produção institucional de saber que fala sobre/da infância e raça das 

crianças, no entanto, estes sujeitos são historicamente e socialmente negados ao direito 

discursivo dentro dessa produção, existindo um processo de coisificação dos seus 

discursos, que esvazia o seu potencial de ruptura e transformação social. 

Como apresenta ABRAMOWICZ (1994, p. 24) a partir do século XVII, quando se 

definiu um lugar para a infância, concede-lhe direitos e até privilégios, no entanto, tirou-

se dela a possibilidade de transitar, de existir em suas diferenças; as crianças foram 

encarceradas nas famílias e nas instituições educativas de caráter formal, transformando-

as no “mesmo”, menor e marginalizada. 

Para contribuir com a compreensão do processo de coisificação dos discursos 

infantis, o presente projeto propõe soar em consonância com os sons das pesquisas 

relativas aos conceitos de infância/raça as vozes das crianças, entrecruzando ruídos, com 

base nos discursos infantis: gestos, olhares, falas, expressões etc. 

Em primeiro lugar partimos do pressuposto de que as crianças são agentes sociais, 

ativos e produtores de culturas, enquanto simultaneamente, contribuem para a produção 

das sociedades adultas (CORSARO, 2011). 

Em segundo lugar, conceituado as crianças enquanto os sujeitos que vivenciam uma 

infância, a qual se estabelece no encontro entre os tempos, as gerações, e as 

descontinuidades, se estabelecendo dentro de um ambiente sócio-cultural e histórico no 

                                                           
2
 Não se trata de cairmos nos racismo biológico e nem de afirmamos que o fenótipo é o único determinante 

da posição ocupada pelas pessoas na sociedade brasileira. O conceito de raça é entendido como atributo 

social historicamente elaborado, que funciona como um dos critérios mais importante na distribuição de 

hierarquia social. Em outras palavras, a raça se relaciona fundamentalmente como um dos aspectos 

relativos à estratificação social (HASENGALG, 1979).  
3
 O termo racialização ou racialismo refere-se ao processo político e ideológico por meio do qual certas 

populações são identificadas por referência direta ou indireta às suas características fenotípicas reais ou 

imaginárias, de modo a sugerir que essa população só pode ser compreendida como uma suposta unidade 

biológica. Tal processo envolve a utilização direta da ideia de “raça” para descrever ou se referir à 

população em questão (CASHMORE, 2000). 
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qual os processos “normatizadores
4
” da sociedade e seus efeitos, como o racismo, estão 

presentes (ABRAMOWICZ & OLIVEIRA, 2006). 

Para GOMES (2006), o racismo é, por um lado, um comportamento, uma ação 

resultante da aversão, por vezes do ódio em relação à pessoa que possuem um 

pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor da pele, tipo de cabelo, 

etc. Ele é, por outro lado, um conjunto de ideias e imagens referentes aos grupos 

humanos que acreditam na existência de uma raça superior e inferior. 

Como mostra CAVALLEIRO (2003), em sua pesquisa realizada com crianças de 

quatro a seis anos, as crianças negras já apresentam uma identidade negativa perante seu 

pertencimento racial. Diferentemente das crianças não negras, que manifestam um 

sentimento de superioridade e, em algumas situações, atitude carregadas de preconceitos. 

STEVENSON (1967) também investigou a interação social em um grupo de 

crianças negras e brancas, com três anos de idade, em um berçário, em Austin (Texas). 

As observações levaram a concluir que a percepção das diferenças raciais não resultou, 

necessariamente, em uma conduta negativa entre os membros de outras raças, porém, o 

pesquisador salienta que quando a criança descobre as diferenças raciais, estas 

atrapalham o processo de auto-identificação. 

As construções negativas ou positivas que o marcador social de diferença raça 

impregna nas caminhadas familiares, escolares, entre outras, ilustram as fragilidades do 

discurso igualitário presente no âmbito universalista, pois demostram como o racismo 

posiciona determinadas pessoas em um lócus social de superioridade e outros em um 

lócus social de inferioridade (SILVÉRIO et al, 2010) 

ROSEMBERG (1991), utilizando as PNADs (Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios) 82, 85 e 87 sobre creche, pré-escola e seriem iniciais do 1° grau, apresenta 

que há diferenças entre as trajetórias de crianças brancas e negras, mesmo quando foi 

possível controlar o rendimento; a carreira de educação inicial de crianças negras, “é por 

vezes frustrada, por não ter acesso; acidentada, por que interrompida; retomada ou 

abandonada e sofrida, porque tende a ser de pior qualidade” (ROSEMBERG, 1991, p. 

30). 
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(Oliveira apud Veiga-Neto, 2005, p.34). 
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Os dados também sugerem que as alternativas de creches e pré-escolas em que 

encontram o maior número de crianças podres são aquelas nas quais está o maior número 

de crianças negras.  

KAPPEL, CARVALHO e KRAMER (2001), em pesquisas sobre o perfil das 

crianças de 0 a 6 anos que frequentavam creches, pré-escolas e escolas, a partir dos 

resultados da pesquisa sobre padrão de vida do IBGE também concluíram que no se 

refere a cor, o acesso de crianças brancas à educação infantil mostrou-se maior que o de 

pretas e pardas. 

Dessa forma, esses estudos nos tem mostrado que o rendimento e permanência 

escolar das crianças negras acabam sendo condicionado por processos intra-escolares, 

pois mesmo quando o nível socioeconômico das famílias são equivalentes, ainda assim 

os negros, muitas vezes, apresentam uma trajetória escolar diferenciada no sentido de 

frustrante e excludente.  

Como mostra HASENBALG (1979) o marcador social “raça” é um elemento 

funcional no interior do sistema capitalista brasileiro, “mantendo” os negros em posições 

subalternas. Os critérios hierárquicos obedeceram sempre a seguinte ordem: onde não se 

contou com a imigração o suficiente para ocupar posições melhores no processo de 

industrialização, preferiram-se os mestiços de pele clara, depois os mais escuros e por 

último os pretos.  

Em suma, a raça, como traço fenotípico historicamente elaborado, é um 

dos critérios mais relevantes que regulam os mecanismos de 

recrutamento para ocupar posições na estrutura de classes e no sistema 

de estratificação social. Apesar de suas diferentes formas (através do 

tempo e do espaço), o racismo caracteriza todas as sociedades 

capitalistas multirraciais contemporâneas. Como ideologia e como 

conjunto de práticas cuja eficácia estrutural manifesta-se numa divisão 

racial do trabalho, o racismo é mais do que reflexo epifenomênico da 

estrutura econômica ou um instrumento conspiratório usado pelas 

classes dominantes para dividir os trabalhadores. Sua persistência 

histórica não deveria ser explicada como mero legado do passado, mas 

como servindo aos complexos e diversificados interesses do grupo 

racialmente supra ordenado no presente (HASENBALG, 1979: 

118). 

Dentro deste contexto as instituições educativas, como apresenta GOMES (2003), 

não são neutras, se constituindo enquanto espaços socioculturais onde convivem os 

conflitos e as contradições que fazem parte da formação do pensamento social brasileiro.  

Ao longo da nossa formação histórica, marcada pela colonização, pela escravidão 

e pelo autoritarismo, vemos a consolidação de um pensamento social brasileiro que 
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incorpora teorias racistas repletas de um suposto cientificismo que por muito tempo 

atestaram a inferioridade das pessoas negras, a degenerência do mestiço, o ideal do 

branqueamento, a primitividade da cultura negra e a democracia racial. 

As teorias racistas de concepção eugênica
5
 e as práticas homogeneizadora 

(DÁVILA, 2003) 
6
 presentes nas sociedades são refletidas constantemente no ambiente 

escolar , obrigando os negros a se adequar a uma normatividade prescrita, produzindo um 

corpo e um saber com base nas normas sociais. . 

Sendo assim, a análise e o mapeamento dos discursos infantis permite a compreensão 

do processo de “racialização” dos sujeitos no interior das instituições escolares, bem 

como os significados e as implicações sociais desse processo nas vidas das crianças 

negras e não negras. 

 

CORPOS FABRICADOS, CORPOS RACIALIZADOS.  

As relações raciais na sociedade brasileira e os aportes teóricos da sociologia da 

infância são o pano de fundo pelo qual se edifica o objetivo central desta pesquisa.  

O estudo das relações raciais
7
 no Brasil sempre se constituiu em área de interesse do 

pensamento social brasileiro, possuindo um grande número de publicações que datam 

desde o século XIX, com obras fundamentais a partir da década de 1930 do século XX, 

chegando aos estudos mais recentes e representativos da condição do negro e das relações 

raciais entre os anos de 1960/1990.  

No contemporâneo debate racial brasileiro, existem diversos autores que 

interpretam os usos e os sentidos da categoria “raça”, para auxiliar na compreensão das 

possíveis interfaces entre “raça”, classe e gênero, rumo à construção de um conhecimento 

do social que não desconsidere sua diversidade e complexidade. Assim sendo, a produção 
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 O campo da eugenia referia-se à ciência aplicada que busca melhorar a herança genética da raça humana. 

Antes de sua apropriação pelos nazistas, nos anos 1930, a ideia de eugenia desfrutou de amplo apoio, em 

círculos tanto liberais quanto conservadores. Isso refletia uma complexa mistura de influências e 

preocupações. Em parte, era o reflexo do crescimento do pensamento racionalista e do interesse cada vez 

maior pelo planejamento social. Refletia também a consciência de que certas formas de incapacidade social 

tinham base hereditária, e finalmente era um reflexo da influência das teorias raciais, que consideravam os 

negros inferiores (BOTTOMORE & OUTHWAITE, 1996, p. 289). 
6
 DÁVILA (2003) ao analisar as reformas educacionais no Rio de Janeiro entre 1917-1945 mostra como a 

formação do sistema educacional brasileiro consolidou um projeto educacional tributário do eugenismo no 

qual as contribuições das culturas indígenas e negras, por serem consideradas inferiores, deveriam ser 

apagadas. 
7
 A expressão racial é usada para marcar que essas relações sociais tensas devem-se tanto as diferenças com 

base na cor da pele e traços fisionômicos, como, também, à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, 

que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática. 
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teórico-acadêmica é bastante ampla e dotada de vários enfoques, sobre a forma pela qual 

os pesquisadores brasileiros concebem e elaboram a problemática racial brasileira, que 

influi no tipo de tratamento e de delineamento das estratégias políticas direcionadas frente 

às desigualdades baseadas no marcador social de diferença raça. 

O uso de raça como uma categoria oferece subsídios para compreender de que 

maneira se estabelecem as classificações, hierarquizações e construções sociais das 

identidades dos sujeitos, fornecendo subsídios para pensar os lugares ocupados e a 

situação dos negros e brancos em nossa sociedade.  

GOMES (2003) apresenta que a utilização do conceito raça possibilita a abertura de 

discussões em um terreno complexo, em que identidades foram fragmentadas, e 

autoestimas podem estar sendo destruídas. Os estudos apontam que a sociedade brasileira 

é fragmentada pela dimensão racial, e essa fragmentação impacta-se de modos distintos 

entre os grupos negros e brancos. Cabe ressaltar aqui que tomamos esta generalização 

entre os grupos como um constructo social e para fins de pesquisa tomamos estas 

diferenciações como guetos sociais que estão localizados em termos aproximativos no 

campo social. 

O processo de construção do marcador social de diferença raça determina um 

saber e legitima diferentes formas subjetivas de produção identitárias, corroborando com 

ações de várias forças (códigos morais, religiosos, racionais, linguísticos, culturais, 

institucionais etc) que alinham o sujeito no interior das instituições disciplinares que têm 

como tarefa moldar, serializar e disciplinar o corpo do homem e da mulher 

(FOUCAULT, 2011). 

Contemporaneamente, há uma forte discussão entre o pensamento que considera 

que as desigualdades sociais, a discriminação e o preconceito em relação aos negros têm 

um fundamento de “classe”, suplantando o conceito de “raça” na explicação das 

desigualdades sociais: 

(...) O conceito de “classe” , como sabemos, ganhou universalidade e 

difusão através dos rescritos de Marx e dos marxistas. Para demonstrar 

que a sociedade capitalista moderna, a sociedade burguesa, devia sua 

dinâmica e seu desenvolvimento à exploração dos trabalhadores, Marx 

(1967), subtraiu de sua análise da relação social de trabalho no 

capitalismo todas as formas de coerção não econômicas que pudessem 

conspurcar essa relação (o gênero, a etnia, a idade, a raça, a religião, a 

nacionalidade, etc.). Sua intenção era encontrar e analisar a relação de 

exploração entre capital e trabalho que fosse tipicamente capitalista. O 

argumento político erroneamente derivado dessa análise em abstrato, 

que muito deve ao evolucionismo do século XIX, foi o de que as 

classes sociais capitalistas se formam prescindindo de qualquer uma 
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daquelas formas de sociabilidade, consideradas a partir daí como 

formas arcaicas, a serem superadas pelo próprio regime capitalista 

(GUIMARÃES, 2002, p. 9 - 10). 

 

GUIMARÃES (2002), um dos autores que se baseia na vertente teórica que 

considera os preconceitos fundamentais no desenvolvimento capitalista e que a 

reprodução do sistema de desigualdades raciais prescinde, até certo ponto, a consciência 

dos atores, defende a noção de “raça” como uma ferramenta analítica para compreensão 

da realidade brasileira que permite ao sociólogo inferir a permanência da ideia de „raça‟ 

disfarçada em algum tropo
8
. Essa análise pressupõe predominância de uma ideologia 

racial assentada em um racialização; mesmo que no vocabulário erudito brasileiro o 

termo “raça” não tenha sido eminentemente adotado em razão da negação da existência 

de “raças” humanas no plano biológico, e do forte conteúdo ideológico do termo 

conforme caracterizam alguns cientistas sociais (GUIMARÃES, 1999). 

TELLES (2003) analisa a realidade das relações raciais brasileiras, considerando 

que a “raça” representa diferenças de comportamento e atitudes e acaba por guiar uma 

ideologia de hierarquia racial e de dominação: 

 

(...) Mesmo que não mais signifique diferenças genéticas, a ideia de 

raça continua a representar diferenças de comportamento, atitudes e 

inteligência. Guiada por uma ideologia de hierarquia racial e de 

dominação, os humanos impõem categorias raciais e tratam os outros 

conforme essas categorias (...) essa ideia leva à discriminação racial 

que, por sua vez, aumenta as probabilidades de que uma pessoa sofra 

humilhação, viva na pobreza e tenha uma menor expectativa de vida 

(TELLES, 2003, p. 131). 

 

As diferenciações de interpretação no interior do debate sobre a questão racial 

deve-se ao fato de que os estudos brasileiros sobre racismo avançaram em termos 

empíricos, porém as bases teóricas de tais estudos não estão bem assentes da base teórica 

clássica da sociologia. Isso advém da recusa em se considerar qualquer especificidade 

das relações raciais no Brasil por certos estudos; de não haver um estatuto teórico para 
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 Com a finalidade de desconstruir o fundamento de classe na explicação das desigualdades sociais no 

contexto brasileiro, GUIMARÃES (2002) amplia a concepção de „classes‟, elaborando um argumento 

teórico baseado na noção weberiana de classes, para usá-la como uma categoria analítica e como um grupo 

de pertença, afirmando, assim, que os “negros” constituem, no Brasil, uma “classe”. Essa noção, portanto, 

correlaciona as ideias de prestígio social (de distinção e de honra sociais) e de pertença grupal (identidade) 

para denotar outros tipos de sociabilidade, permitindo que diversos atributos, tais como “raça”, gênero e 

religião, entre outros informem e atribuam um sentido mais preciso ao termo “classe” na explicação da 

ordem social. 
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compreensão das desigualdades raciais; e da própria noção de „racismo‟, ampla e 

imprecisa
9
 (GUIMARÃES, 2004).  

As instituições educativas, conceituadas enquanto organizações sociais 

complexas, centros de produção e reprodução das relações de produção 

(TRAGTENBERG apud QUINTEIRO, 2009, p. 20), não se constituem enquanto um 

campo neutro onde, após entrarmos, os conflitos sociais e raciais permanecem do lado 

fora.  

Como apresenta MISKOLCI (2005), no ambiente institucionalizado de educação 

aprendemos a nos colocar em nossos lugares, aqueles que nos cabem segundo a 

sociedade em que estamos inseridos. Aprendemos não apenas uma posição na escala 

social, mas também a nossa raça, o nosso gênero. Como bem observa LOURO: “Ali se 

aprende a olhar e a ser olhado, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a 

preferir” (1997, p. 61). 

As instituições educativas são um dos locais mais privilegiados para que os 

sujeitos aprendam a ser aquilo que a sociedade quer que eles se tornem; como apresenta 

SILVA (1995), as crianças de grupos raciais inferiorizados percebem quanto são 

desqualificadas, adquirindo, assim uma concepção coletiva de sua raça a partir do 

estigma que lhe é atribuído. No caso das crianças negras, as suas características raciais 

(como o tom da pele, nariz achatado, cabelo encarapinhados) são consideradas feias e 

elas introjetam a inferioridade, pois ser negro passa a ser feio no âmbito dos discursos 

que regulamentam as relações sociais. 

AFONSO (1995) em uma pesquisa sobre diferenças na socialização de meninos e 

meninas em creches comunitárias de Belo Horizonte e Contagem, constatou que embora 

comportamentos discriminatórios em relação às crianças, pelo fato de serem de uma dada 

cor, tenha sido pouco observado, as educadoras relatam vários casos deste tipo de 

discriminação entre as crianças e de suas dificuldades em intervir para pôr fim à 

discriminação. 

SILVA e BARROS (1997), em pesquisa realizada sobre as representações que 

os/as professores/professoras de ensino fundamental constroem a respeito de seus alunos, 

                                                           
9
 Sob o rótulo de racismo, tratam-se objetos muito distintos, como os sistemas de classificação racial, 

preconceito racial ou de cor, as formas de carisma que podem ser observadas em diversas instituições e 

comunidades, discriminação racial no mercado, desigualdades raciais e sua produção (GUIMARÃES, 

2004). 
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concluíram que o preconceito
10

, ainda que de forma escamoteada, são muito presentes na 

escola uma vez que é visível que as crianças negras sofrem constantemente os efeitos do 

racismo.  

SILVIA (1995) apresenta em sua pesquisa que crianças de grupos raciais 

diferenciados percebem quando são desqualificadas, adquirindo, assim, uma concepção 

coletiva de sua raça a partir do estigma que lhe é atribuído. No caso das crianças negras, 

as suas características raciais são consideradas feias e elas introjetam a inferioridade.  

OLIVEIRA (2001), ao relatar as intervenções na educação realizada pelo 

Movimento Negro no Brasil, na década de 1980, chama a atenção para o sofrimento das 

crianças negras ao evidenciarem o sentimento de exclusão, peculiar a grande maioria 

delas.  

Como apontam SILVA e MONEITO (2000, p. 26) “a escola ensina a criança negra a 

não aceitar a cor de sua pele, os seus traços físicos, a não querer ser negra. A cor negra, para 

vencer na escola, tem de fazer-se a imagem do branco, adaptar-se aos valores brancos”. 

Desde sua constituição o sistema educacional brasileiro é marcado pela dimensão 

racial. Os sistemas educacionais se pautam em uma ideologia racial que faz da brancura o 

“sujeito universal e essencial”, associado uma situação de privilégios que desacredita na 

presença da austeridade de sua posição e por isso mesmo é incapaz que compreender a 

experiência do outro (ROSSATO & GESSER, 2001, p. 11). As instituições educacionais 

são construídas no binômio branco/negro, o primeiro como positividade e o segundo no 

seu contrario, negatividade. 

SOUZA (2002) aponta em seu estudo que as crianças negras revelam, muitas 

vezes, o desejo de serem brancas, de cabelo liso, querendo se comportar como os 

personagens das histórias infantis, reforçando a imagem que as crianças negras faz de si, 

evidenciando a negação de sua condição racial. 

A partir desse aparelho ideológico
11

, muitas ações pedagógicas acionam 

mecanismos de poder que fixam um modelo de sociedade e punem todos aqueles que 

                                                           
10

 Preconceito pode ser entendido como um julgamento negativo e prévio em relação determinados grupos 

de pessoas. O preconceito racial envolve atitudes e comportamentos negativos e, em algumas situações, 

atitudes supostamente positivas contra negros, apoiadas em conceitos ou opiniões não fundamentadas no 

conhecimento, e sim na sua ausência. A essência do preconceito racial reside na negação total ou parcial da 

humanidade do negro e outros não brancos (CAVALLEIRO, 2004). 

 
11

 Conceituamos enquanto aparelho ideológico certo número de realidades que se apresentam ao 

observador imediato sob a forma de instituição distinta e especializada sobre um saber (AUTHUSSER, 

1998). 
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dele desviam, mutilando a particularidade cultural de diversos segmentos da população 

negra (ABRAMOWICZ & OLIVEIRA, 2006).  

Neste contexto, milhares de crianças diariamente vivenciam práticas racistas e 

discriminatórias nas diversas instituições escolares, as quais contribuem para que 

diferenças fenotípicas sejam entendidas como pressupostos naturais das desigualdades 

sociais.  

Como apresenta SANTANA (2006), no interior das instituições educativas, são 

inúmeras as situações nas quais as crianças negras desde pequenas são alvos de atitudes 

preconceituosas e racistas por parte tanto dos profissionais da educação quanto dos 

próprios colegas. As práticas racistas vivenciadas cotidianamente comprometem a 

socialização e participação tanto das crianças negras quanto das crianças brancas, 

produzindo desigualdades para as crianças negras, à medida que interfere no processo de 

construção de identidade, de socialização e de aprendizagem.  

 Para CAVALLEIRO (2005), o racismo cotidiano não só impede o florescimento 

do potencial intelectual de milhares de mentes brilhantes nas escolas brasileiras, como 

também nos embrutece ao longo de nossas vidas. 

Como afirma GOMES (2003), os elementos descritivos do corpo, cabelo, cor de 

pele, nariz, boca, presença da vagina ou pênis, quanto são significados pela cultura, 

tornam-se marcas de raça, gênero, étnica, classe, nacionalidade. As marcas são distintas e 

constituintes do poder, que definem o lugar social dos sujeitos, fixando identidades.  

Com base na premissa anunciada anteriormente, tomamos as crianças negras e não 

negras enquanto sujeitos, passando de uma visão que pensa a criança para uma visão que 

vê uma criança. Deixando de lado a visão que vê a criança como universal para construir 

uma visão que toma a criança enquanto única, impessoal, singular e múltipla 

(ABRAMOWICZ et al, 2009). 

Nesse sentido, propomos pensar uma criança a partir dos processos de racialização 

para tornar possível a compressão do fragmento racial que liga as subjetividades infantis 

a um contingente social maior. Como apresenta QVORTRUP (1993), as crianças são 

inerentemente parte da sociedade e do mundo, estando conectadas as forças estruturais 

maiores, e as construções das identidades infantis funcionam como elemento de 

interconexão com estes elementos maiores. 

As identidades costuram os sujeitos nas estruturas, estabilizando tanto os sujeitos 

como os modos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente unificáveis e 
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predizíeis (HALL, 1992). A construção da identidade se fundamenta em uma perspectiva 

relacional, marcada por um contexto tanto simbólico quanto social. 

Ao marcar uma identidade, funda-se paralelamente um processo de diferenciação 

daqueles que se distanciam. Dizer o que somos, implica necessariamente dizer o que não 

somos. Como apresenta SILVA (2000) a identidade e a diferença se traduzem em 

declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence à determinada rede social, 

estando estritamente relacionada às formas pelas quais a sociedade produz e utiliza as 

classificações. 

Para HALL (1998) as identidades funcionam como pontos de identificação e 

apego apenas por causa da sua capacidade de excluir, para deixar de fora, para 

transformar o diferente em exterior, em abjeto. Assim, as unidades que as identidades 

proclamam são, na verdade, construções no interior do jogo do poder e da exclusão; elas 

são o resultado não de uma totalidade natural inevitável ou primordial, mas de um 

processo naturalizado, sobretudo, de fechamento (HALL, 1992). 

 

As identidades são as projeções que os sujeitos são obrigados a 

assumir, embora sabendo que elas são representações, e que as 

representações são sempre construídas ao longo de uma falta, ao longo 

de uma divisão, a partir do lugar do Outro e que, assim, elas não 

podem, nunca, ser ajustadas – idênticas – aos processos de sujeito que 

são nelas investidos (HALL, 1998, p. 112). 

 

 Os sujeitos são identificados como indivíduos por meio de falsos 

reconhecimentos e por meio das formações discursivas são apresentados como sendo a 

fonte dos significados dos quais, na verdade, ele é o efeito (PÊCHEUX, 1997).   

A produção dos indivíduos desenvolve-se por meio do discurso e no discurso, no 

interior de formações discursivas especificas, não tendo qualquer existência própria. Não 

existindo tampouco nenhuma continuidade de uma posição-de-sujeito para outra ou 

qualquer identidade transcendental entre uma posição e outra (FOUCAULT, 1979) 

As subjetividades, de acordo com FOUCAULT (2008), são produzidas por ações 

de varias forças (códigos morais, religiosos, racionais, linguísticos, culturais, 

institucionais, etc.), sobre o corpo dos homens e das mulheres, forças estas que se 

organizam e se alinham no interior das instituições disciplinares que têm como tarefa 

moldar, serializar e disciplinar os corpos. 

Contudo, os sujeitos não são passivos dentro do processo de subjetivação, criando e 

modificando as redes de significados presentes ao meio social em que vivem, a cultura 
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reinterpretativa das crianças é uma forma concreta pela qual podemos observar esse 

movimento dinâmico de produção de significados. 

Nesse sentido, o mapeamento da produção social do marcador de diferença raça na 

pré-escola é uma forma de alcançar a compreensão da relação entre o fenômeno estudado 

e a estrutura social, não ficando restrito apenas ao conhecimento da situação das crianças, 

mas procurando entender as formas pelas quais elas reinterpretam e criam novos 

significados no meio social em que vivem. 

CORSARO (2011) expõe que a produção infantil de cultura de pares não é uma 

questão de simples imitação ou apropriação direta do mundo adulto.  Para ele as crianças 

se apropriam criativamente de informações do mundo adulto para produzir suas próprias 

culturas de pares, transformando as informações do mundo adulto a fim de responder às 

preocupações de seu mundo. 

Para exemplificar este processo podemos citar o trabalho de Florestan Fernandes 

intitulado “As Trocinhas do bom Retiro”, desenvolvido na década de 1940, trata-se de 

um registro de elementos constitutivos da cultura infantil, o qual analisa o modo como se 

realiza o processo de socialização das crianças, como constroem seus espaços de 

sociabilidade, quais as características dessas práticas. 

Trabalhos como de Florestan Fernandes (1940), possibilita a compreensão de que 

as crianças são agentes ativos, não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, 

contribuindo ativamente para a produção e mudança culturais, contudo, é necessário 

ressaltar que as crianças estão restritas pela estrutura social existente e pela reprodução 

social. Ou seja, as crianças e sua infância são afetadas pelas sociedades e culturas que 

integram. Essas sociedades e culturas foram, por sua vez, moldadas e afetadas por 

processos de mudanças históricas (CORSARO, 2011). 

Nesse sentido, convêm ressaltar que os sujeitos se constituem pelas suas histórias, 

fluxos, por aquilo que fazem com eles, e aquilo que fazemos com aquilo que nos fazem, 

portanto, somos muitas coisas a todo o tempo (ABRAMOWICZ, 2006, p. 38).  

  

O MEU CABELO DIZ O LUGAR SOCIAL A QUE PERTENÇO?  

 

 A experiência da expansão colonial do século XV fixa modelos de submissão e 

ressentimentos, estritamente interligados aos âmbitos econômicos, políticos, culturais, 

construindo um ideário de civilização fundado em um modelo único de sociedade, 

indivíduo e subjetividade. Nesse período, a ciência procura demonstrar que a raça e 
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outros marcadores de diferenças estavam estritamente relacionados com padrões 

civilizatórios supostamente ausentes na população nativa das colônias. Assim, os países 

colonizados justificariam o seu processo de exploração baseando numa pretensa inferior 

natural de um conjunto de marcadores de diferença no interior do qual raça cumpriria um 

papel de destaque. 

 Existindo um processo de racialização com base em teorias pseudos cientificas, 

marcando a experiências dos diferentes sujeitos com traços do colonialismo, 

hierarquizando, classificando e subjugando as vidas e os modos de existir dos diferentes 

indivíduos. 

A estrutura colonialista esta presente no cotidiano, nas vivencias, nas atitudes, nos 

olhares, em situações corriqueiras observadas até mesmo nas salas da pré-escola:  

 

 Na historia há o patinho feio. A gente conta; aquele patinho feio é 

como se fosse o preto e os outros eram mais bonitos. No fim, ele vira 

cisne. Porque ele não era patinho, ele era cisne. É uma diferença 

também racial. Depois, ele ficou bonito, quer dizer que quando cresce 

ele pode ficar bonito. Porque Às vezes a criança não nasce bonita, mas, 

depois, ela cresce, estuda, aí fica bonita. A gente trabalha a história 

como se a criança fosse o patinho feio. Depois ela fica bonita e tudo. 

[Depoimento  de uma professora da pré-escola]    ( CAVALLEIRO, 

2003, 70) 

 

Esse acontecimento representa apenas um detalhe do cotidiano pré-escolar, porém 

são revelados de uma prática estereotipa que pode prejudicar severamente crianças 

negras. 

Para BHABHA, (2005), os estereótipos são instrumentos de um discurso político 

que parte de um processo de subjetivação para criar imagens de um determinado grupo 

ou indivíduo. Criando formas de distorções, que nascem de simplificações de 

características individuais, e ao mesmo tempo eleva um objeto de desejo – padrão de 

indivíduo e sociedade - contido em uma normatividade prescrita. A construção dos 

estereótipos está inscrita na articulação do poder através do discurso, construído 

determinações múltiplas, entrecruzando conceitos como raça – etnia – gênero – e 

sexualidade de forma polimórfica e perversa, apresentando um posicionando a noção 
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simplificada da estética, e da política pré-estabelecida pelo padrão hetero, branco, 

patriarcal e eurocêntrico. 

  A constituição dos estereótipos não é um dado natural e evidente, mas sim como 

demonstrado anteriormente, é resultado de discursos e práticas sociais, que buscam 

medir, classificar e disciplinar os indivíduos.  

 O estereótipo se constitui assim como um modo de representação complexo, 

produtor de subjetividades “caricaturadas” por falta de conhecimento preciso sobre a 

realidade daqueles que a sociedade marginaliza, bem como anuncia os limites sociais e 

individualiza as próprias preposições estéticas e subjetivas (BHABHA, 2005). 

 Nesse sentido, o estereótipo se comportaria em termos fetichistas, construído em 

cima de “saberes oficiais” para normalizar as diferenças, e produzir uma identidade 

baseada tanto na dominação, quanto na ansiedade de defesa, a qual recusa o 

reconhecimento da diferença (BHABHA, 2005). Tornado um elemento de introjeção de 

saberes para a construção de potencialidades de um discurso racistas, sexistas, 

separatistas e discriminatórios, o qual está incumbido de produzir sentidos e naturalizar 

desigualdades presentes na sociedade. 

O discurso estereotipado, segundo BHABHA (2005), inscreve uma forma de 

governamentalidade que se baseia em uma cisão produtiva em sua constituição do saber e 

exercício do poder, revelando e manifestando o preconceito, que pode existir antes, e 

independimente do estereótipo (OLIVEIRA apud PIZZA, 2001). 

A construção dos estereótipos se assenta na norma como principio de qualificação 

e de correção ao mesmo tempo. Assim, a norma não visa excluir ou rejeitar, “antes é a 

pedra de toque de um exame perpétuo de um campo de regularidade dentro do qual se 

analisa incessantemente cada indivíduo para julgar se ele é conforme a regra ou a norma 

hegemônica (MISKOLCI, 2004, p.124).” 

Os estereótipos enquanto atributo de qualificação – que subjugam os indivíduos 

perante uma norma – estão atribuídos no processo de valorização de um saber (de uma 

forma de se construir no mundo) e desqualificam e negação de outros saberes que 

afastam ou possam vir a romper a ordem hegemônica do saber dominante 

 

“A Tia pediu para minha mãe prender meu cabelo, para não pegar 

piolho, pois tenho cabelo ruim (menina negra de quatro anos)”. 
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O estereótipo e preconceito caminham muito próximos, para OLIVEIRA (2001), 

o estereótipo é definido como uma simplificação de uma imagem mental, e o preconceito 

como uma distorção cognitiva causada por uma simplificação. A estereotipia tornaria a 

forma principal de distorção cognitiva do preconceito, nascendo diretamente da 

simplificação e distorção do diferente (PITTIGREW apud OLIVEIRA, 2001). 

Neste contexto, o corpo se localiza como um dos principais elementos do discurso 

na criação dos estereótipos, se constituindo como um emblema social da diferença, o qual 

se inscreve marcas capazes de distinguir indivíduos pertencentes a um grupo étnico, de 

gênero, ou de idade.  

 O cabelo como ressalta GOMES (2003, p. 174), é um dos elementos mais 

visíveis e destacáveis dos corpos, sendo caricaturisados  para criação dos estereótipos, 

deixando de ser um elemento positivo na construção de um pertencimento, se 

constituindo a ser modificado. 

 As crianças pequenas cotidianamente presenciam e vivencias estas práticas, 

construído através destas experiências a suas subjetividades, marcadas pela presença 

colonizadora de um tipo ideal de beleza, de saber e de indivíduo. 

 O negro se torna algo primitivo-feio-desregulado, a mulher um sujeito frágil 

inconstante que sempre falta algo, marcando os corpos com elementos performativos que 

os ligam a um lugar determinado na sociedade. Racializa-se as características biológicas, 

construindo elementos inteligíveis que as conectam com um ideário hierárquico e 

opressões presente dentro da sociedade. 

 As práticas educativas no interior das instituições escolares ligam os sujeitos nas 

estruturas sociais, condicionando a uma realidade social pré-estabelecida, a professora ao 

anunciar que o cabelo de determinada criança é ruim constrói todo um ideal de beleza e 

subjugam os outros que dele se devia, ao mesmo tempo em que fixa uma norma a ser 

seguida. 

    As ações docentes estão fortemente marcadas por um determinismo, que constrói 

padrões de verdade e objetos de desejo tanto por parte das crianças quanto dos seus 

pares, contudo, não podemos deixar de destacar que este determinismo é interligado as 

relações presentes nas sociedades, entre elas o racismo o sexíssimo, homofobia, e as 

dominações de gênero. 

 As instituições de educação infantil são fabricas de corpos racializados, 

submissões e interligados com a realidade social que pertencem e que vivenciam nas suas 

práticas cotidianas. 
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TECENDO REFLEXÕES 

 

  As instituições de educação infantil apresentam um papel fundante nas práticas de 

construção subjetivas das crianças que a frequentam, determinando modelos e 

construindo estereótipos que frequentemente nos remetem a um processo de 

hierarquização social. 

 A literatura permite-te à temática apresenta as creches e pré-escolas enquanto 

espaços reinterpretativos de conceitos sociais, construindo através das relações entre 

pares valores e julgamentos que costuram os sujeitos nas esferas sociais. 

 A partir de esta perspectiva o brincar infantil e as práticas docentes deixam de ser 

percebidas enquanto relações neutras, passando a se constituir enquanto elementos de 

conectivos e formadores dos sujeitos pertencentes a uma realidade sócia histórica e 

cultural. 

 As crianças dentro deste processo não são sujeitos pacíficos, resistem recriam e 

transformam as realidades, construindo a suas próprias historias, ser criança é ser sujeito, 

possuidor de desejos e de vontade e de limitantes sociais. 

 Os dados preliminares demonstram um processo ativo das crianças em suas 

próprias construções subjetivas, contudo para concluirmos este artigo é sempre 

importante lembrar que  

 

“Os homens fazem a historia, mas fazem em condições determinadas”.  

MARX 
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