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Resumo 
 

 A pesquisa aqui apresentada investiga de que forma um trabalho com literatura 
infantil com temáticas afro-brasileiras pode qualificar, discutir e problematizar os conceitos 
de diferenças raciais entre crianças de turmas de Educação Infantil em algumas escolas 
públicas no Rio Grande do Sul/Brasil. Através da perspectiva com uma inspiração 
foucaultiana e da metodologia de pesquisas com crianças buscamos investigar as 
concepções de raça entre alunos dessas turmas, a partir do ponto de vista de cada criança, 
na interação com os materiais propostos para a pesquisa. Como esses podem 
evidenciar/reforçar/alterar a posição das crianças frente às questões de raça, racismo, 
preconceito, diferenças e diversidade. Busca-se, através da literatura infantil com 
temática afro-brasileira, proporcionar outras formas de ver-se enquanto branco, negro, 
mestiço, mulato, etc. As infâncias são múltiplas e assim também são as formas como as 
crianças se veem e veem seus colegas e as discussões sobre essas formas de ver a si e ao 
outro entendemos como fundamentais na constituição das identidades infantis. 

 
Palavras-Chave: infâncias, pesquisa com crianças, literatura infantil afro-brasileira, 
diferenças, diversidade. 
 
 
Abstract 
 

The research we introduce here investigates how a work with children’s literature in 
African and Brazilian themes may qualify, discuss and problematise concepts of racial 
differences among children in children’s education groups in two public schools in Rio 
Grande do Sul, Brazil. Under a foucauldian-based perspective and research works with 
children, we have sought to investigate race conceptions among students in these groups, 
from the viewpoint of each kid, in an interaction with materials designed for the research. 
How can these show/strengthen/change children’s positions towards issues of race, racism, 
bias, differences and diversity. Through the African and Brazilian children’s literature, we 
have sought to introduce other ways for them to see themselves as white, black, etc. There 
are multiple childhoods and so are also forms for children to themselves and colleagues, and 
we understand that discussions about these ways of seeing themselves and others are 
critical for shaping children’s identities. 
 
Keywords: Childhoods; research with children; afro-brasilian childhood literarure; 
differences; diversity 
 
 
 



 
 
1. O encontro com a diversidade 
 

O presente texto intitulado “Misturas de cores: Olhares sobre diversidade e raça na 
Educação Infantil” apresentado no I Simpósio Luso-Brasileiro em estudos da criança: 
perspectivas sociológicas e educacionais, na Universidade do Minho em Portugal, faz 
emergir as reflexões de um projeto maior intitulado “Qual a cor da cultura na Educação 
Infantil?”, em execução na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. O projeto objetiva a analisar, discutir, refletir sobre as formas como as crianças 
pequenas lidam com os conceitos de negritude, branquitude, raça, etnia, etc, principalmente 
a partir de artefatos culturais, como livros de literatura infantil e bonecos com características 
diferenciadas dos “modelos” encontrados nas lojas.  

Este trabalho, mais especificamente, traz algumas das questões que estão presentes 
naquilo que se discute da pesquisa com crianças, ou seja, aquilo que elas ditam, construindo 
artefatos, perguntando e sendo questionadas, percebendo-se a partir daí, as possibilidades 
que das discussões emergem acerca do tema em estudo e reorganizando a cada dia o 
caminho investigativo a ser construído com as crianças.  

Nosso trabalho propõe-se a pesquisar, em parceria com as crianças de turmas de 
Educação Infantil, como o trabalho com literatura infantil com temáticas e personagens 
negros pode qualificar, discutir e problematizar os conceitos de diferenças raciais entre 
crianças dessas turmas. 

Nossa discussão toma como princípio a lei 10639, aprovada em 2003 no Brasil, que 
torna obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Entendemos que essa discussão, iniciada ainda na infância, poderá contribuir 
para que conceitos como brancos, negros, diversidade cultural, raça, etnia possam ser 
melhor explorados pelas crianças e que promova o debate acerca dos preconceitos raciais 
existentes no país. Entendemos que essa discussão, promovida também na Educação 
Infantil, poderá fortalecer ainda mais esse debate e que as relações entre as raças possam 
ocorrer de forma mais igualitária e não de tolerância/intolerância de uma raça sobre outra. 
Essa diversidade com a qual se pretende encontrar e também levar ao encontro dos alunos 
através da literatura infantil refere-se, principalmente, à diversidade negra, à cultura negra, 
às crenças religiosas, aos traços físicos, aos papeis ocupados na sociedade, entre outros.  

Nos interessa, nesta pesquisa e apoiando-nos no campo teórico dos estudos pós-
estruturalistas, e da metodologia de pesquisa com crianças que advém, principalmente dos 
estudos da sociologia da infância, desnaturalizar as formas que possam aparecer na pesquisa 
com as crianças e de como estas vêem o negro na literatura infantil afro-brasileira e também 
nas turmas de Educação Infantil, buscando, através da mesma, entender os mecanismos 
como esse Outro é visto. Procuramos refletir sobre as concepções de diversidade racial que 
as crianças de turmas de Educação Infantil manifestam ao longo do trabalho com recursos 
pedagógicos, especialmente a literatura infantil e como o trabalho com esse material pode 
qualificar/problematizar as concepções de raça entre essas crianças. Acreditamos que as 
problematizações que coexistem com esta pesquisa poderão contribuir para um trabalho 
voltado ao respeito às diferenças e às discussões acerca da temática da diversidade no 
contexto escolar e social. 

 
 



 
 

2. A(s) infância(s) contemporânea(s) e sua(s) multiplicidade(s) 
 

As crianças com as quais estamos pesquisando pertencem a uma faixa etária que, por 
muito tempo, teve uma caracterização muito uniforme, bastante direta e objetiva, a criança 
é assim, a criança nessa faixa etária desenvolve-se dessa forma, essa rigidez foi perdendo 
seu espaço à medida que novos estudos foram sendo divulgados, mostrando que as crianças 
não se apresentam todas da mesma forma, não aprendem todas da mesma maneira. As 
crianças fazem parte de um tempo de vida chamado infância, mas essa infância apresenta-se 
de muitas formas, através de diversas manifestações, por isso, elegemos para nossa 
pesquisa a concepção de infâncias, no plural, pois assim entendemos as crianças, plurais em 
suas singularidades, um todo formado por muitas partes, partes diferentes que se 
compõem, se juntam, se dividem, recompõem. 

Entendemos que as crianças tenham formas diferentes de perceber o mundo ao seu 
redor e nos interessa, nessa pesquisa, perceber como elas tratam dessa questão da 
diversidade racial entre si, como elas se percebem e percebem esse Outro que está ao seu 
lado, como elas percebem esse Outro que está nas páginas do livros de histórias que são 
lidos para elas, esses bonecos diferentes que estão na sua sala de aula, entre seus 
brinquedos.   

Pensar nessas infâncias que estão ao nosso redor e que se constituem de múltiplas 
formas é fundamental na atualidade, pois, segundo Steinberg e Kincheloe (2001, p. 11) “a 
infância é um artefato social e histórico, e não uma simples entidade biológica” e ainda “não 
há dúvida de que a infância está mudando” (p. 32). Assim, pensar sobre essas mudanças e 
como elas são produto da nossa sociedade, mas também como produzem nossa sociedade 
são aspectos a serem observados nesta pesquisa. As crianças se constituem através de 
diferentes lugares sociais ou aprendem por meio de diversas pedagogias, como por 
exemplo, através da mídia e de suas relações com os outros, mas também produzem 
sentidos nessas relações, a mídia se constitui também para as crianças e os outros, bem 
como se constitui a partir dessas relações com as crianças. A literatura faz parte desse 
mundo midiático e excluir os personagens negros, as histórias de origem africana, como se 
assiste com frequência, significa, de algum modo, afastar o mundo negro dos próprios 
negros que, muitas vezes, não encontram na sala de aula nada que lhes faça referência. 
Normalmente há uma professora branca, colegas brancos, livro didático com personagens 
brancos, literatura infantil com personagens brancos, mas o que se pretende problematizar 
não significa afastar do branco esse mesmo mundo negro que deveria estar presente com 
muito mais frequência do que encontramos atualmente, caso contrário, o lápis “cor de pele” 
continuará sendo o rosado, que não é igual à cor da pele de ninguém, mas que continua 
sendo o lápis usado para pintar os desenhos de nossos alunos, sejam eles brancos, negros, 
pardos ou amarelos.  

É preciso que o professor promova essa reflexão, permita que os alunos possam 
vivenciar na escola essas outras cores, ou essa mistura de cores que existem não só na caixa 
de lápis de cor, mas na própria mestiçagem do povo brasileiro. Que a diversidade racial não 
seja conteúdo a ser trabalhado em maio ou novembro, Abolição da Escravatura e Dia da 
Consciência Negra, respectivamente, mas que faça parte do currículo diário, que o livro de 
literatura infantil com um personagem negro possa fazer parte de uma aula comum e não de 
forma alusiva a alguma data comemorativa.   



 
 

3. A literatura infantil e a temática das diferenças 
 
A literatura infantil é um importante recurso pedagógico utilizado nas salas de aula 

de Educação Infantil, suas ilustrações, seus textos escritos carregam em si muitas marcas da 
nossa sociedade, reproduzem estereótipos, reforçam alguns estatutos, reiteram certos 
padrões.    Pensamos que, no contexto de sala de aula de educação com crianças, a literatura 
infantil, no caso dessa investigação, a literatura infantil afro-brasileira, tem muito a 
contribuir também para a questão da diversidade e da promoção da igualdade entre todos, 
pois, conforme Kirchof (2009), nos últimos anos houve um aumento muito grande de obras 
publicadas, cujo tema principal é a diferença. Assim, essas obras, enquanto pedagogias 
culturais, atuam diretamente nas escolas, produzindo sujeitos a partir de suas narrativas1.  

Dessa forma, acreditamos ser fundamental que o repertório escolhido pelo professor 
e apresentado aos alunos esteja atento às diversidades literarias, a fim de que a promoção 
da mesma de fato ocorra, possibilitando novas formas de ser da sua cor. 

Esse repertório também está relacionado às imagens apresentadas às crianças, numa 
história, num trabalho, na montagem de um cartaz, na fotografia da turma, pois, conforme 
CUNHA (2011) 

 
As imagens, sejam das mais diferentes produções, da Capela Sistina ao 
Almanaque da Monica, sempre contam histórias a partir de determinados 
pontos de vista, sendo que muitas vezes ha intencionalidade por parte dos 
produtores de imagens em produzir determinadas narrativas sobre o mundo. 
(...) Muito além de uma “neutralidade”, as imagens modelam nossos modos 
de ver, narram o mundo a partir de determinados pontos de vista, 
territorializam tribos, constroem e disputam significados.  (p.5) 

 
Ainda conforme a autora, alguns estudiosos que se debruçam sobre as pesquisas de 

Cultura Visual explicam que “os significados sobre o mundo social também são criados 
através das imagens visuais veiculadas pelos diferentes tipos de tecnologias visuais” (idem., 
p. 7). 

Acreditamos e as pesquisas feitas até então em nosso grupo de pesquisa com 
crianças mostram isso, que através do lúdico, da literatura infantil, do brinquedo, da 
brincadeira, do faz-de-conta, tão presentes no trabalho diário com a Educação Infantil, seja 
possível desvencilhar essa trama de preconceitos e estereótipos que a mídia e a história se 
encarregaram de produzir de forma tão eficiente. Segundo Kaercher (2002, p. 100) “Indagar 
sobre estas representações é desarranjar os fios que formarão, ou não, as identidades das 
crianças negras na escola”. E o papel dos professores que estão em sala de aula diariamente 

                                                           
1
 “O debate sobre a maneira como os artefatos culturais educam – neste caso, as diferentes infâncias – é uma 

demanda contemporânea no Brasil, e a literatura não escapa a essa exigência crescente, advinda, entre outros 
fatores, das avaliações promovidas pelo MEC (Ministério da Educação) para compra de acervo. Tais avaliações 
visam não só à distribuição de acervo qualificado nas escolas públicas (PNBE – Programa Nacional Biblioteca da 
Escola), mas também à sistemática análise de obras para aquisição e à inserção de representações das 
chamadas minorias nessas obras a serem adquiridas. Nessa direção, vimos, no decorrer da última década, a 
ampliação dos livros que trazem diversidade de personagens: femininos, velhos, negros, pobres, cadeirantes, 
cegos, surdos, dentre outros, em lugar de destaque. Vimos, também, o surgimento de programas voltados para 
a valorização da raça negra” (DORNELLES e KAERCHER, 2011, p.7). 



também é fazer com que estes fios se rearranjem, se reorganizem, se ampliem, enfim, se 
renovem. 

Dessa forma, perceber as narrativas literárias como determinantes na formação das 
identidades dos sujeitos-alunos é pensá-las em sua força, em seu poder de produzir efeitos 
sobre o público ao qual ele se direciona, o qual ele atinge. 

Assim, não é possível que a escola contribua para que uma só verdade seja 
construída no espaço escolar. A diversidade cultural precisa ser contemplada nos currículos 
escolares, permitindo que os alunos se identifiquem e se sintam valorizados nesse lugar de 
viver sua infância. 
 
 
4. Com quem olhar? A pesquisa com crianças na Educação Infantil  

 
Para a construção deste trabalho utilizamos a metodologia de pesquisa com crianças 

por entendermos que esta pode proporcionar ao pesquisador e também ao objeto pesquisa 
uma visão maior dos artefatos que fazem parte do mundo das crianças que participam desse 
projeto de investigação e, também, por entender que as crianças podem participar desse 
percurso de forma mais ativa do que é apresentado em outras metodologias.  

Assim, procuramos dar voz às crianças participantes, construir com elas o objeto para 
futura análise, decidir os materiais a serem analisados, enfim, permitir que as crianças 
interajam com a pesquisa de forma conjunta com a pesquisadora. Tomando as palavras de 
Sarmento (2007), “O que aqui se visibiliza neste processo é que as crianças são competentes 
e têm capacidade e formularem interpretações da sociedade, dos e de si próprios, da 
natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de o 
usarem para lidarem com tudo o que as rodeia. (p. 26). 

Adotamos, portanto, a postura de fazer emergir o que dizem as crianças, permitindo 
que elas assumam seus lugares de protagonistas. Esta é uma pesquisa que procura dialogar 
com as crianças e não pretende versar sobre elas. Segundo Carvalho e Müller (2010), 
“Apesar de observarmos avanços nos estudos da infância, que têm procurado deslocar a 
dimensão adultocêntrica ao ceder lugar à voz da criança, ainda persiste a confluência de 
pesquisas feitas sobre as crianças e não com elas”. (CARVALHO e MÜLLER, 2010, p. 67)  

Ainda conforme os autores, o pesquisador precisa ouvir a criança sem a intenção de 
fazer juízos de valor, “não cedendo à tentação de querer ouvir o que se pretende ouvir” 
(idem., p. 67). Também nesta pesquisa isso é fundamental, pois não se julga as concepções 
de branquitude e negritude que as crianças tenham na Educação Infantil, mas sim, se 
procura dar visibilidade, visualidades, experimentações de como se dá o processo de 
identificação/distinção entre os pequenos, principalmente através de um dos materiais mais 
disponíveis nas salas de Educação Infantil, quais sejam os livros de literatura infantil afro-
brasileira. Para os autores, “[...] o pesquisador deve assumir que as crianças podem 
expressar suas diferenças implicadas em tudo o que são e em tudo com que se relacionam; é 
preciso estar atento às suas outras linguagens, não apenas a verbal e a escrita [...]”. 
(CARVALHO e MÜLLER, 2010, p. 71). 

Nesse sentido, a metodologia utilizada prevê diversificadas formas de interação entre 
as crianças com os materiais disponíveis, tais como desenho, expressão oral, fotografia, 
modelagem, dramatizações, expressões musicais, entre tantas outras que podem ser 
contempladas a partir do que as crianças julgam pertinentes para o processo da 



investigação. Sobre a fotografia, Morrow (2001) argumenta “que o uso da fotografia com 
crianças lhes dá controle sobre as informações que querem compartilhar” (In: idem, p. 72). 

A pesquisa com crianças permite uma maior aproximação do pesquisador com as 
crianças que participam da construção da mesma. Segundo Ramos (2009) 

 
[...] as pesquisas que envolvem atividades mais ativas (pinturas, desenhos e 
jogos), além de serem mais divertidas e prazerosas para as crianças, também 
as ajudam a comunicar-se melhor, facilitando a formulação de respostas a 
questões mais abstratas, que, só por meio da verbalização, talvez 
representasse maior cansaço ou dificuldade para elas. (p. 242) 

 
Dessa forma, através da pesquisa com as crianças, pensamos que é possível 

aproximar-nos mais do que se pensa as crianças e a questão de raça e etnia, bem como 
formular, com elas, hipóteses sobre essas questões. Pois, segundo Sarmento (2011), sobre 
as crianças, 

 
O seu modo de interpretar e significar o mundo, sendo permeado pelas 
culturas nas quais se inserem, é marcado pela sua condição biopsicológica e 
pelo estatuto social dependente em que se encontram. Nas suas relações 
com os adultos e nas suas relações com outras crianças, partilham, 
reproduzem, interpretam e modificam códigos culturais que são actualizados 
nesse processo interactivo. (p. 43) 

  
Ao propor a pesquisa com crianças, defendemos um olhar mais atento ao que elas 

têm a nos dizer, ao que elas estão construindo em seus cotidianos, sem que nós, adultos, 
estejamos dando a devida atenção e o merecido respeito. Ainda segundo Carvalho e Müller 
“negociar com as crianças implica colocar-se do lados delas, quer dizer, respeitar a 
espontaneidade de cada uma delas, sem tolhê-las ou ofender as suas liberdades, mesmo 
quando suas falas desejam se calar e os nossos ouvidos só querem ouvir” (idem., p. 76).  

Dessa forma, a pesquisa que ora se estrutura procura dar essa voz às crianças, 
sabendo que os próximos passos são incertos, já que os caminhos estão sendo traçados de 
forma conjunta com as crianças. Não buscamos confirmar hipóteses previamente elaboradas 
e coletar provas junto às crianças, pretendemos investigar, explorar, construir, com a 
multiplicidade que seus dois prefixos possibilitam, desconstruir e reconstruir, as formas 
como as crianças de Educação Infantil de escolas públicas do Rio Grande do Sul se 
constituem enquanto brancas, negras, mulatas, etc. e como se relacionam com esses 
conceitos, através da literatura infantil afro-brasileira. 

 
 

5. Produzindo olhares sobre a diversidade na Educação Infantil 
 

Neste trabalho, apresentamos algumas questões que envolvem o projeto “Qual a cor 
da cultura na Educação Infantil?” (DORNELLES e KAERCHER 2011), projeto que vem nos 
mostrando que pensar sobre o modo como as crianças interpretam as representações de 
raça presentes na literatura infantil, dentre outros aspectos, parece-nos ainda, um caminho 
teórico-metodológico fecundo. Em primeiro lugar, porque podemos aprender muito sobre a 
diversidade de experiências construídas por elas em múltiplos contextos de vida. Em 
segundo, porque, através dessa “escuta” interessada, sensível e compreensiva, podemos 



conhecer alguns efeitos importantes das significações presentes nas histórias infantis, 
considerando, evidentemente, que tais significações e seus efeitos sobre as crianças 
também são atravessados pelas práticas constituídas em outras instâncias socioculturais. 
Como aponta Meyer (2003, p.25), refletir sobre esses processos produzidos social e 
culturalmente “e nossa participação neles, no âmbito da escola, ou em qualquer outro 
espaço, é fazer também uma discussão política.” 

A pesquisa de mestrado, que constitui parte desse projeto, intitulada “Minha cor e a 
cor do outro: Qual a cor dessa mistura? – Olhares sobre a diversidade na Educação Infantil”, 
investiga as formas como o trabalho com literatura infantil com temáticas afro-brasileiras 
pode contribuir para as discussões acerca de diversidade racial entre crianças de Educação 
Infantil. 

Para o trabalho com literatura, alguns livros foram previamente selecionados, a fim 
de que a temática estivesse presente de forma literária, ou seja, não foram selecionados 
livros chamados “paradidáticos”, aqueles em que não há elementos literários e, sim, 
explicações sobre os assuntos abordados. Escolhemos aqueles que continham uma narrativa 
literária e incluísse, em sua discursividade, elementos da cultura africana ou ilustrações com 
essa referência. 

Entre os livros escolhidos, estão: Obax, escrito e ilustrado por André Neves, 
publicado no Brasil pela Brinquebook, cuja história traz a aventura de um menino nas 
savanas africanas; Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, escrito e ilustrado por Rubem Filho, 
publicado pela Editora Paulinas, a história reinterpreta o clássico “Branca de Neve e os Sete 
Anões”, transportando-o para o continente africano e incluindo elementos dessa cultura; O 
cabelo de Lelê, escrito por Valéria Belém e ilustrado por Adriana Mendonça, publicado pela 
Companhia Editora Nacional, o livro traz a personagem principal Lelê, que não gosta de seus 
cabelos cacheados e não entende de onde eles vêm, tudo se modifica quando ela descobre 
suas origens africanas; Cadê,  escrito e ilustrado por Graça Lima, publicado por Lacerda 
Editores,  a brincadeira de esconde-esconde entre mãe e filho explora o imaginário infantil. 

Há ainda outras obras selecionadas, mas estas são representativas do que se 
pretende com este trabalho, incluir no cotidiano da sala de aula, através de atividades 
diversificadas, o personagem negro, a ilustração com temática africana, permitindo que as 
crianças negras também se encontrem nas histórias que lhes são contadas. Estas histórias 
não têm como objetivo explicar à criança negra de onde ela veio, porque ela tem essa cor e 
o outro colega tem outra cor, pretende, acima de tudo, dar visibilidade na sala de aula essas 
crianças que, muitas vezes, só se enxergam na televisão, através de personagens 
estereotipados, que perpetuam grandes preconceitos há muito instituídos em nossa 
sociedade. 

A partir dessas obras, algumas atividades já vêm sendo feitas com as crianças, 
permitindo que elas participem desse debate, reflitam sobre suas próprias dúvidas, 
solucionem as dúvidas do colegas e se façam outras perguntas. O modelo de ser negro e ser 
branco em nossa sociedade brasileira, de algum modo, vem sendo discutido entre esses 
pequenos cidadãos, problematizando velhas concepções e permitindo que a discussão esteja 
viva na sala de aula. 

 
 

6. Pesquisando com crianças: o que elas nos dizem sobre diversidade 
 



Nas etapas já realizadas da pesquisa, fomos percebendo que as crianças têm muitas 
hipóteses acerca do ser negro e do ser branco, algumas reproduzem discursos ouvidos em 
casa ou assistidos na televisão, outras expressam dúvidas acerca daqueles que são 
diferentes delas, outras, ainda, não percebem muito bem essa diferenciação2. Tais questões 
contribuem para que a investigação vá se delineando, que os passos a serem seguidos 
possam ir se construindo a partir do que elas dizem e manifestam a partir do contato com 
essas histórias infantis. 

 Algumas histórias já foram trabalhadas com as crianças e tiveram como objetivo 
tensionar algumas questões que são dadas como postas e outras que puderam surgir nas 
reflexões com as crianças. Tentar ao fazê-las autoras da pesquisa tratar daquilo que ensina 
SILVA (2005) quando afirma que “[...] reconhecer o [efeito] do racismo e suas consequências 
na sociedade brasileira, faz emergir sentimentos de justiça, mudança e reparação que são 
estratégias de governo para preservar os afro-descendentes de diversas práticas 
discriminatórias” (p.3).  

Para interagirem com as histórias trouxemos a obra A menina e o tambor, da autora 
Sonia Junqueira e com ilustrações de Mariângela Haddad, publicado pela Editora Autêntica, 
iniciamos as conversas acerca do que é ser negro?, como são as pessoas negras?, quais as 
pessoas negras que conhecemos?, o que elas fazem?, onde trabalham?. A partir dessas 
questões, se pode ir delineando quais as imagens de negros que as crianças tinham em seu 
imaginário infantil, quais as relações que estabeleciam entre a condição de ser negro e sua 
realidade. Nesse momento de conversa, muitas questões surgiram, tais como: “Se 
encostarmos numa pessoa negra, ficaremos negros também”, “as pessoas negras lavam, 
cozinham, limpam a casa”, “eu conheço uma pessoa negra e sou amiga dela”. Tais falas, 
apresentadas pelos alunos durante nossa conversa, evidenciam que há, no discurso infantil, 
a reprodução dos estereótipos presentes no mundo adulto, sobre o trabalho, relacionaram à 
questão do mundo doméstico, tão presente na mídia, através das telenovelas que trazem 
personagens negras exercendo profissões relacionadas à limpeza e ao cuidado doméstico, 
por exemplo. 

Mostram, ainda, que este investimento não tem significado, todavia, a percepção 
destas diferenças por parte das crianças ou, mais ainda, não tem apontado necessariamente 
para a emergência de novas e/ou mais valorizadas significações para a criança negra nos 
discursos (verbais ou imagéticos) produzidos por elas nas escolas. 

Neste sentido, ampliar o repertório de narrativas circulantes nas escolas, com livros 
que veiculem representações mais positivas e posicionadas sobre a raça negra, possibilita-
nos aferir como tais representações tensionam os discursos infantis e promovem, ou não, 
deslocamentos significativos nas práticas interraciais das crianças. 

 Sobre o que diz a criança ao se manifestar que ao encostar em um negro me tornará 
negro também, essa fala está diretamente ligada às dúvidas que as crianças têm em relação 
ao que é diferente dela e que os adultos, em geral, não respondem, não procuram 
solucionar. Mostra o quanto ainda se faz necessário investir nas pesquisas com crianças no 
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Revirando malas: entre histórias de bonecas e crianças. (Dissertação de Mestrado) – Programa de Pós-
graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade federal do Rio Grande do Sul. 2010. 
 



que se refere às questões sobre como se constituem corpos, sujeitos racistas e 
preconceituosos. Investir no trabalho com as crianças, ouvi-las no que tem a nos dizer 
quando tratam do diferente de si requer segundo Sirota (2012): 

 
[...] levar a criança a sério; de a criança falar diretamente, e não 
simplesmente os adultos, considerando-a como informador credível e 
pertinente; de não nos interessarmos apenas em quadros institucionais, mas 
também na vida quotidiana das crianças multiplicando os cenários legítimos 
e ilegítimos; de fazer aparecer os universos sociais e culturais específicos da 
infância, nos seus pontos comuns e na sua diversidade; de multiplicar 
dispositivos metodológicos para captar a palavra e as perspectivas das 
crianças; de nos interrogarmos eticamente sobre esses modos de captar suas 
palavras. 

 
A partir dessas questões, podemos perceber que as crianças de Educação Infantil, 

apesar da pouca idade, estão inseridas em nossa sociedade e atuam como agentes da nossa 
cultura, criando e reproduzindo discursos acerca dos e negro e do ser branco.  

Quando se trata sobre o conceito de raça com as crianças, não se deixa de observar 
que mesmo que o Brasil seja um país multiracial, ainda as crianças mantém em suas 
manifestações aquilo que aprendem culturalmente e, de algum modo, é através dessas 
aprendizagens que manifestam seu entendimento acerca dos conceitos de raça e cor. 
Mostram como há o entendimento de uma hierarquia nessa relação entre os sujeitos, como 
ser negro parece ser uma “doença” que se pega ao encostar no que é diferente de si 

Isso foi claramente percebido quando ao se discutir sobre a obra Cadê, que trata da 
relação entre mãe e filho, onde pudemos conversar a partir dessa relação mãe e filho e 
pensar como são as nossas mães, quais os traços físicos e psicológicos que as diferenciam e 
igualam às outras mães. Nessa conversa, um dos alunos retomou a conversa da aula anterior 
e disse “Sabe, eu encostei numa pessoa negra e eu não fiquei negro!”. Com essa narrativa, 
pudemos perceber que a discussão está tomando parte da vida dessas crianças, ela não 
acabou em nosso último encontro, eles continuaram a pensar no assunto e, o que é ainda 
mais interessante, também saíram a campo para pesquisar e trazer suas contribuições, 
mesmo sem termos pedido. Esse acontecimento reforça nossa ideia de que é possível inserir 
as crianças em nossas pesquisas e também que elas vivenciam essas questões em seus 
cotidianos, refletindo sobre elas, formulando suas hipóteses e verificando suas 
aplicabilidades. Inserir as crianças nessas discussões é tentar entendê-las naquilo que afirma 
Kohan (2007, p. 101): 

 
[...] pensar a infância a partir do que ela tem não do que lhe falta: como 
presença e não como ausência; como afirmação e não como negação, como 
força e não como incapacidade. Essa mudança de percepção vai gerar outras 
mudanças nos espaços outorgados à infância no pensamento e nas 
instituições pensadas para acolhê-la.  

 
Desse modo foi, a partir do livro “Pretinha de Neve e os Sete Gigantes”, escrito e 

ilustrado por Rubem Filho, publicado pela Editora Paulinas, que discutimos sobre a 
possibilidade de ser uma princesa negra. Durante a leitura da história, as crianças se 
mostraram muito atentas e faziam várias comparações com a história “Branca de Neve e os 
Sete Anões”, com a qual o texto estabelece elementos de intertextualidade. As crianças não 



criticaram ou negligenciaram a possibilidade de uma princesa negra, pelo contrário, 
estabeleceram com a história alto grau de simpatia, fazendo comentários como “Como era 
linda a Pretinha”, ou “Que bom que o rei a encontrou!”. Nesse aspecto, poderíamos afirmar 
que nesse grupo de crianças o preconceito contra o personagem negro ainda não se instalou 
de forma concreta, em nenhum momento alguma criança reagiu de forma negativa à 
história ou aos personagens. Essa situação nos dá algumas pistas de que o trabalho com a 
literatura infantil com temática afro pode, sim, qualificar as discussões acerca do ser negro, 
do ser branco, do ser diferente em nossa sociedade. 
 
 
7. Algumas breves conclusões... 

 
Como explicitado ao longo de todo o texto, o objetivo dessa pesquisa não é dizer se 

as crianças são preconceituosas, se discriminam seus colegas negros, nem tampouco dizer se 
as crianças estão certas ou erradas em suas posições. Como nos afirma Veiga-Neto (2007, p. 
103) “na perspectiva foucaultiana não há lugar para isso; não se trata de dialetizar o 
mundo...”. Por isso, o objetivo da pesquisa e do texto aqui apresentado é o de se inserir no 
contexto contemporâneo de discussões acerca das infâncias plurais e perceber como estas 
se constituem em nossa sociedade, tomando parte de seus problemas, de seus avanços, de 
suas relações, evidenciando suas potencialidades enquanto sujeitos dessa mesma sociedade 
multicultural e multirracial que é a sociedade brasileira.  

Acreditamos que a literatura infantil, em suas múltiplas possibilidades, pode nos 
auxiliar nessas discussões e contribuir para que as infâncias possam também se constituir 
em suas heterogeneidades, suas multiplicidades, tensionando os conceitos de diferente, de 
igualdade, de pluralidade e de singularidade. Apostamos que as pesquisas com crianças de 
algum modo nos ensinam sobre como organizarmos nossas práticas pedagógicas na 
educação infantil, como a participação efetiva das crianças na pesquisa colabora para que se 
instaure uma observação e uma escuta atenta aos modos próprios como as crianças 
comunicam seu ponto de vista, seu entendimento para com as coisas do mundo. E convidar 
as crianças a fazer parte desse percurso significa não ter o caminho já traçado de antemão, 
mas sim ir construindo nossos processos investigativos à medida que as vozes das crianças 
nos interpelam, nos instigam, nos contrariam, nos... surpreendem! 
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