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RESUMO

Este trabalho é um estudo sobre a construção das identidades de meninos e meninas, a partir de
suas representações de gênero e raça nas séries iniciais, do ensino fundamental em uma escola
Municipal de Salvador-Ba. Considerando o espaço escolar, cenário das relações concretas
históricas sociais das crianças e espaço de conflitos, descensos e disputas. O trabalho realizou uma
reflexão das experiências de meninos e meninas nas diversas produções simbólicas infantis,
sobretudo no âmbito educativo, onde podemos encontrar um conjunto de representações que
expressam relações identitárias de gênero e raça, reforçando a fundamentação de suas identidades.
Para este fim foi discutido a compreensão das relações interpessoais, das brincadeiras, de seus
comportamentos, expressões artísticas e práticas concretas em sala de aula.
Trata-se de um assunto com grande significação na educação, que traz compreensões ingênuas ou
que ainda é desconhecido pelos professores, bem como, no cotidiano escolar ser considerados
temas ”problemáticos”, ou até, tabus. Contribui para a legitimação de práticas educativas que
fazem a manutenção de representações, perpetuando mentalidades, reforçando a construção de
valores formadores, de opiniões e de conhecimentos. Foi definida para o estudo a utilização de
uma metodologia qualitativa, do tipo etnográfica, ou seja, a observação direta, indiretas,
participativa e entrevistas diretas, indiretas, continuadas com professores/alunos/funcionários,
durante o ano letivo, nas séries iniciais do ensino fundamental, que considerou as variáveis de
idade, sexo e classe social, com a utilização de registros e recursos áudiovisuais. A partir desta
experiência empírica, abriu-se espaço para a análise do cotidiano escolar e das representações
identitárias estabelecidas de gênero e raça, em suas práticas, pensando nas identidades assumidas,
visibilizadas e nas silenciadas. Nesse processo buscou-se o dialogo com fontes, vinculadas às
temáticas de branqueamento, auto-rejeição, preconceitos, discriminações no espaço escolar. Os
resultados obtidos revelam a interelação da pesquisa com suas fontes e com as reflexões sobre o
tema que permitiu perceber a permanência de representações, baseada na reprodução social,
oriunda de uma visão sectarizada de gênero e de discursos raciais, ratificando a manutenção de
relações desiguais, originárias de preconceitos e discriminações.

Palavras chaves: Representações de gênero e raça; identidade; auto-rejeição; branqueamento;
preconceitos e discriminação.

ABSTRACT

This work is a study on the construction of the identities of boys and girls, from its representations
of gender and race in the initial series, of basic education in a Municipal school of Salvador-Ba.
Considering the pertaining to school space, scene of the social historical concrete relations of the
children and space of conflicts, descensos and disputes. The work carried through a reflection of
the experiences of boys and girls in the diverse infantile symbolic productions, over all in the
educative scope, where we can find a set of representations that express identitárias relations of
gender and race, strengthening the recital of its identities. For this end the understanding of the
interpersonal relations was argued, of the tricks, of its behaviors, concrete artistic and practical
expressions in classroom. One is about a subject with great significação in the education, that
brings ingenuous understandings or that still he is unknown for the professors, as well as, in the
daily pertaining to school to be considered” problematic” subjects, or until, taboos. It contributes
for the legitimation of educative practical that makes the maintenance of representations,
perpetuating mentalities, strengthening the construction of values formadores, opinions and
knowledge. The use of a qualitative methodology was defined for the study, of the etnográfica
type, that is, the direct, indirect, participativa comment and direct, indirect interviews, continued
with professors/employee pupils/, during the school year, in the initial series of the basic
education, that considered the variable of age, sex and social classroom, with the use of registers
and áudiovisuais resources. From this empirical experience, one confided space for the analysis of
the daily pertaining to school and the identitárias representations established of gender and race, in
its practical, thinking about the assumed identities, looked at and in the silenced ones. In this
process one searched I dialogue with sources, entailed to the thematic ones of whiting, autorejection, preconceptions, discriminations in the pertaining to school space. The gotten results
disclose the interelation of the research with its sources and the reflections on the subject that
allowed to perceive the permanence of representations, based in the social, deriving reproduction
of a selected vision of gender and races speeches, ratifying the maintenance of different relations,
originary of preconceptions and discriminations.

Keys Words: Representations of sort and race; identity; auto-rejection; whiting; preconceptions
and discrimination.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo investiga se as representações de gênero e raça nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, através das práticas educacionais e das interações dos alunos, contribuem para
reforçar as relações sociais desiguais entre meninos e meninas, verificando, ainda, se estes
meninos e meninas criam sua própria maneira de reprodução das relações de gênero/ raça
vivenciadas pelos mesmos, levando-se em conta que essas diferenças de gênero e raça seriam
sedimentadas pela escola em suas práticas pedagógicas cotidianas e em suas dinâmicas de
interação e de convívio social.
O meu desejo de pesquisar sobre as representações de gênero/raça e sua relação com o
cotidiano escolar no ensino fundamental tem sua gênese nas diversas indagações que vêm me
inquietando, já há algum tempo. Inicialmente a partir das experiências pessoais, e, posteriormente,
no exercício profissional, como professora da rede estadual de educação, na região denominada de
Cidade Baixa, em Salvador.
Nas escolas públicas, por onde passei, ora como estudante, ora como professora, sempre
enxerguei no olhar da criança negra em sala de aula algum elemento inibidor, calando e não
permitindo a sua auto-afirmação, algum detalhe que a neutralizava, deixando-a sem expressão,
silenciada por alguma ação ou circunstância.
Observei que no processo de articulação da construção da sua identidade, as representações
sociais e a atitude de auto-aceitação estavam comprometidas e sendo ofuscadas. Isso em virtude da
escola não possibilitar a legitimação da cultura negra enquanto cultura de um povo, que assume
uma dimensão de cultura de resistência, face às condições históricas e políticas, e, por sua vez, luta
pelo resguardo dos seus valores, de sua experiência de vida e do seu potencial de concretização, ao
tempo em que produz e reproduz um sentimento de recalque, vitimização e de culpa sobre suas
ações e posicionamentos, retirando-lhes a possibilidade de serem empreendedores da sua própria
história.
Por outro lado engendrava um estado permanente de tensões em seus ambientes de
convívio, onde as relações eram resultantes de situações que iam além de contendas e confrontos
físicos, violências simbólicas, desrespeito às suas singularidades e diferenças, dando visibilidade
aos conflitos intrínsecos com relação às questões de relações de gênero e raça.
No caso observado, para as meninas negras, esse processo tornava-se ainda mais dramático,
pois, o preconceito veiculado era triplamente reforçado, “por ser negra”, “por ser da classe social
pobre” e “por ser do gênero feminino”, muitas vezes ficando encoberto por ”frases educadas”,

politicamente corretas e eufemismos, alimentando o mito brasileiro de uma convivência pacífica,
num sentimento de coexistência e de aceitação das singularidades, conservando o problema:
constituindo um estado de omissão inadmissível, fazendo com que essas crianças perdessem
grandes oportunidades que se apresentam ao longo do processo de socialização. Assim, ao
incorporarem esta cultura reproduzem os valores que já estão postos pela sociedade, por vezes,
acabam por anular suas subjetividades, assimilando ideologias enfim, vindo à tona a grande
possibilidade de não aceitação, negação e silenciamento desses sujeitos.
A criança, do jeito que se encontra na escola, transforma-se em um sujeito abstrato
(SANTOS, 2006) de vez que lhe é imposto subjetivamente a separação dos seus conhecimentos e
experiências na cotidianeidade, no mundo e na dinâmica de sua vida, a partir de sua situação étnica
e de gênero. Categorias que são construídas de forma multifacetada, multiforme, complexa, plural.
Pois, a identidade conseqüente é construída na concretização dos significados e experiências de um
grupo com base em atributos culturais inter-relacionados que prevalecem sobre outras fontes
significativas, no entanto, sem exclusão destas últimas. O tencionamento das relações
estabelecidas do eu com os outros é que vai nortear o auto-conhecimento, enquanto elemento
primordial para a formação da própria identidade.
A compreensão da criança, considerando seu gênero e seus aspectos raciais, permite
entendê-la enquanto corporeidade, localizada no mundo, como ser em constante busca de
caminhos para sua própria formação, no sentido de conhecer-se a si mesmo, numa ênfase
ontológica1 e aceitação de suas formas físicas, racionais e emocionais.
Dessa maneira são descartadas as crenças de se pensar e vivenciar o mundo a partir de
projeções e construções abstratas separadas da pessoa e do seu corpo forjado nas dinâmicas do
mundo. Quando chega à escola, a criança inicia um processo de desenraizamento e distanciamento
dos seus valores étnicos por necessitar integrar-se às visões de mundo e da escola, as crianças
incorporam os discursos, constroem representações a partir da sua atuação, daí a conveniência de
se estudar essas representações no espaço escolar.
Dessa forma, a temática proposta, está implícita, ainda que sem muita visibilidade, nos
espaços educacionais pelo fato de legitimar práticas educativas que fazem a manutenção de uma

1

Ontologia (em grego ontos e logoi, "conhecimento do ser") é a parte da filosofia que trata da natureza do ser, da
realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em geral. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do
ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. Aqui me refiro a
perspectiva do ser se dar a conhecer na e pela experiência no mundo. Ou seja, se pensar enquanto ser contextualizado e
interferindo de forma recíproca na dinâmica social.

representação de gênero e de raça das crianças, perpetuando mentalidades, contribuindo para a
construção de valores formadores, de opiniões e de conhecimentos.
Essa proposta de estudo também se relaciona com epistemologias2 definidas e orientadoras
de produção do conhecimento e de práticas pedagógicas do Ensino Fundamental no momento
atual, inclusive na realidade baiana, onde ainda hoje persiste uma educação voltadas às formas
“universais”, “fixas” e “racionais” de conhecimentos tomados emprestados de uma concepção
moderna de homem. As crianças são encaradas e percebidas pelos educadores, embasados em
pressupostos diversos, como seres biologicamente iguais, fechados em si mesmos para o cotidiano
e para a realidade da vida, sem que se contemple a alteridade, o olhar voltado à diferença e ao
outro diverso. Baseada, nesta lógica, se todas elas são iguais biologicamente, significa não
considerar seu potencial histórico, cultural, étnico, político e social. Assim, a escola tende a cultuar
racionalidades que provocam a exclusão e silenciamento, expressados nas mais várias formas.
A principal delas é a ausência de representações das suas crenças, de seus conhecimentos,
bem como de valores que se expressam em seus discursos, materiais e práticas escolares, ou,
quando são trabalhados, ocorre de forma estereotipada, quando não com pouca compreensão
crítica. Nessa lógica de atuação, a escola nega a existência de culturas diferenciadas da
hegemônica e marginaliza a formação histórica, social étnica, política e cultural dos sujeitos
envolvidos.
Esse contexto coloca um imperativo de não se permitir aceitar o biologismo e sua dimensão
biológica, pois este não permite o real entendimento do gênero e da raça como categorias
engendradas e circunscritas no devir histórico social. Conforme os estudos de Santos (2006), em
sua obra Infância afro-descendente: Epistemologia crítica no Ensino Fundamental quando afirma
que existe uma política nos espaços escolares, que

fortalece o império da cultura moderna-colonialista, por isso branco-ocidental, nas defesas
e compreensão acerca do que é ser humano e de que produções devem ser valorizadas
e/ou excluídas. Neste sentido, o que ocorre com a criança afro-descendente é a sua não
promoção social, desvalorização da sua descendência africana e incorporação , como
habitus, de um comportamento de ajustamento interior e subjetivo às condições objetivas
determinadas na exterioridade. (SANTOS, 2006, p.22)

2

Palavra que abarca vários significados e sofreu transformações em seu conceito. Aqui especificamente considero
como Filosofia da ciência, no texto do trabalho me refiro à teoria do conhecimento, axiologia, ontologia na ciência da
educação e ética.

Instâncias culturais, políticas e sociais que também são pedagógicas atuam de forma a
provocar silenciamentos de crianças nesse processo de ajustamento ao universo de racionalidade,
pois obedecem à lógica de um modelo do homem branco ocidental. Lastreando as relações no
cotidiano escolar, castrando a liberdade e a autonomia das crianças, sua identidade e necessidades
de constante descoberta, por não compreender os processos de representação de gênero e raça
como situações de uma disputa política que envolve relações desiguais de poder.
A escola institui uma relação de enquadramento em normas, leis, verdades, regras de
conduta que termina se transformando num habitus3, o que proporciona um afastamento desta
criança da possibilidade de concretizar sua própria existência. A reprodução de um habitus e uma
forma de pensar, subjetivada nos espaços escolares, fortalece e dimensiona a dominância da
cultura do homem-branco-moderno, corroborando com a compreensão acerca do que é modelo de
humanidade.
Nesta lógica de atuação o que ocorre com a criança, principalmente meninas e meninos
negros, é a dificuldade de potencializar seu protagonismo social e a possibilidade de experienciar
seus conhecimentos, pois através da desvalorização da sua descendência e de aspectos referentes
às suas matrizes africanas, desencadeará neste uma introjeção de um habitus (BORDIEU, 2001),
traduzido pela auto-rejeição de si mesmo. Essa perspectiva é construída e sedimentada ao longo de
toda a vida escolar, através da adequação do comportamento e da permanência de posições de
determinados sujeitos face às condições do mundo exterior.
Desta maneira, com a incorporação deste habitus pela criança os conhecimentos estarão
comprometidos: sua identidade e representações da realidade estarão vinculadas a um pensamento
que não supera e não transcende a ideologia defendida pela instituição escolar, cerceando um outro
posicionamento de re-significação dessa situação.
Por extensão, enfatizo a complexidade das relações raciais na sociedade e especificamente
no âmbito escolar, pois as representações sociais se baseiam em experiências de subalternidade e
domínio que são profundamente enraizadas. Do ponto de vista social, engessa lugares de negros e
brancos, corrobora para a perda da auto-estima, para a fixação hegemônica de valores de uma
cultura branca que parece ser impossível abalar. O ensino ainda perpetua o discurso implícito,
legitimador de uma cultura ocidental do homem branco europeu, com dificuldades de uma relação
dialógica com o outro diferente.

3. Esse conceito é trabalhado por BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Trad. Sérgio Miceli et al.
São Paulo, Perspectiva, 2001.

Cotidianamente lido com estudantes negros(as), que são geralmente discriminados pela cor
da sua pele, pela sua condição social, sem acesso aos meios educacionais, ao trabalho, pela sua
história e cultura. Essa discriminação se traduz pelos índices de “reprovação”4 escolar e acesso ao
ensino superior de qualidade, quando esses estudantes negros são considerados em sua maioria
como alunos “atrasados”, “incapazes” de acompanhar e ter oportunidades, ao ingressar em cursos
superiores, principalmente, em universidades públicas, comparado com estudantes brancos
oriundos das escolas particulares.
A escola é um dos espaços que interfere, e muito, no complexo processo de construção das
identidades. A escola é um espaço sócio-cultural onde convivem os conflitos e as contradições. O
racismo, a discriminação racial e de gênero, parte da cultura e da estrutura da sociedade brasileira,
estão presentes nas relações educativas. O tempo da escola ocupa um lugar privilegiado na vida
dos alunos por passar grande período de sua vida nesse espaço, tempo que registra lembranças,
produz experiências e deixa marcas profundas quando interfere nas relações estabelecidas entre os
sujeitos e na maneira como esses vêem a si mesmos e ao outro no cotidiano da escola.
O número de educadores atentos a essas questões tem aumentado, porém a grande maioria
ainda prefere discutir a escola somente do ponto de vista sócio-econômico. Tal atitude é
reducionista, pois existem outras relações dentro da instituição escolar que interferem no processo
de escolarização. Os valores que são transmitidos aos alunos/as dentro do ambiente escolar não são
apenas aqueles pertinentes à questão de classe social. São também raciais e de gênero. Reconheço
que avanços aconteceram, transpondo a resistência presente dentro da escola, mas esta não se
reduz somente à luta da classe trabalhadora. É também a luta das mulheres e da comunidade negra.
Em vista disso retorno à idéia de (SANTOS, 2006) quando afirma ser importante a
transformação epistemológica na Educação, partindo do ensino fundamental, ainda na infância,
etapa que passa a ter uma visibilidade e importância social, (ARIÈS, 1981), pois é nesta fase que
acontece a construção do ser humano e a cosmovisão que valoriza os aspectos culturais, sociais,
emocionais, políticos, históricos, tendo como alternativa de ampliação uma educação mais
humanizante. É a abertura de caminhos para a desconstrução de um olhar etnocêntrico legitimado
pela ciência moderna. Pensar a educação baiana que tem influências dos valores e matizes
africanas, faz-se como questão da mais imprescindível problematização.
Do ponto de vista histórico e social, quando menciono essa problemática, penso o quanto é
necessário se combater a discriminação racial e alcançar um amadurecimento de propostas de
4 Se referendam, aqui, as discussões e pesquisas sobre acesso ao ensino superior em artigo de QUEIROZ, Delceles
Mascarenhas. O acesso ao ensino superior: gênero e raça. Caderno CRH. N.1 (1987). Salvador: Centro de Recursos
Humanos/UFBA,2001.

reinvindicações ideológicas que visem uma reparação social, através da relevância do movimento
negro contemporâneo como foro privilegiado de debates, a partir da organização de ações que a
um tempo assuma uma significação cultural e função social de relevância para a concretização de
seus propósitos.
Sob a égide do movimento negro, que tem uma importância nesse processo, atuando
através de uma política de contestação dos legados de violência racial, discriminação e subjugação
generalizada dos negros e a luta pela reparação, em todos os níveis da sociedade brasileira é que
esses estudantes construirão uma consciência mais reflexiva traduzindo-se em estratégias de
resistência e de intervenção em virtude da dívida histórica pendente, e também de atuação no meio
acadêmico de aliados intelectuais, pesquisadores e profissionais da educação que implementem
alternativas de resgate da auto-estima.
Através da problematização de questões referentes à cultura negra e seus valores,
constantemente negada e oprimida, bem como de representantes no âmbito político, na criação e
discussão do ordenamento jurídico, numa postura muito colaboradora na luta pelo reconhecimento,
será melhor empreendida a visibilidade à reparação da herança cultural, da adoção de políticas
públicas de resgate da ancestralidade, da religiosidade, oferecendo a contraprova do racismo,
negador da identidade da raça negra e de sua cultura de milênios.
A busca de uma postura e fundamentação epistemológica deve ser a pedra basilar para
ações necessárias na cotidianidade escolar, onde estudantes em sua diversidade estão ansiando por
um espaço em que possam se posicionar na defesa de seu pensamento.
Esses estudantes, quando provocados e estimulados a falar, quando se sentem visibilizados,
dizem muito das suas experiências e reafirmam suas formas representativas de interpretação, dos
valores, idéias e conhecimentos sedimentados pela sua ancestralidade, religiosidade, expressões
culturais que dominam e aprendem quando atuam não só na escola, mas em outros espaços como
(terreiros, igrejas, academias, lar, movimento sociais, nas lan houses, na rua, na banca, nos outros cursos, entre outros), abrindo a alternativa de reconstrução da sua auto-estima e conscientização,
com seus pares(pais, amigos, colegas) além dos muros da escola. Nessa ação do conhecer, do
relatar, quase sempre a presença das representações de gênero e raça estão atuando intensamente e
constituindo-se num elemento condicionante de valores morais, tabus, tipos de brincadeiras,
atividades profissionais, objetos, materiais pessoais e comportamentos diferenciados.
Esse processo só vem a contribuir de forma significativa para a formatação de seu
comportamento e de suas representações sociais. Suas reações e as várias formas de respostas,
entendidas como indisciplina, violência e desinteresse, por parte de alguns educadores, por outro
ponto de vista, nada mais são do que processos de confrontos e descensos, desencadeadores de

estruturas de resistência como reação ao prolongamento de uma condição de opressão,
continuidade de exploração e dominação de relação de poder preestabelecida, norteada por um
modelo de práticas pedagógicas excludentes.
Os diálogos desenvolvidos com esses estudantes, em seu mundo de representações,
apresentam uma experiência de vida oriunda das relações sociais, assim, proporcionaram-me uma
reflexão sobre a hipótese de se engendrar relações desiguais e representações sociais que
formavam a identidade do “ser menino” e do “ser menina”, negros(as) ou brancos(as) no espaço
escolar.
A escola promove, através dessas relações intrínsecas e posições, o “disciplinamento” dos
corpos (FOUCAULT, 2008), ensinando, ainda que “discretamente”, os “modos de ser” e de “se
comportar” de maneira diferenciadas na construção mais conveniente do ser “menino” e do ser
“menina”.
Como também professora da disciplina Estágio Supervisionado nas séries iniciais do ensino
fundamental, sempre observei em minha atuação, o quanto meninos e meninas são regulados/as,
pelos educadores, para que se tornem adultos com determinadas condutas e posturas “socialmente
aceitáveis”, com relação aos aspectos de gênero e sendo silenciados e negados através dos valores
etnocêntricos impostos.
Essa análise das categorias de raça e gênero vem a ser um diferencial para os estudos
científicos locais, pois, embora grande parte da população baiana seja de negros há, porém, um
processo de desvalorização dos elementos e aspectos característicos raciais/culturais de origem
africana. Apesar da crença consolidada do Brasil ser um país onde vigora uma democracia racial,
as pessoas desenvolvem aspectos simbólicos em que as características fenotípicas e a cor da pele5
acabam sendo considerados como referências indissociáveis de raça6 e condição social. Nesse
processo acontece uma absorção de um sentimento de inferioridade, a elaboração de uma carga
ideológica em relação às condições socioeconômicas, ou seja, implicando o favorecimento de uma
concentração de renda, de prestígio social e de poder por parte de alguns grupos tornando mais
difícil o combate efetivo das injustiças. Além disso, dentro do domínio social sempre se valorizou
a marginalização das experiências femininas, a redução do gênero e da sub-utilização das
contribuições femininas na construção da sociedade.

5

Oracy Nogueira e suas afirmações sobre a raça ser uma categoria que se configura através da cor da pele “ ser uma
característica de marca”.
6
Semelhanças que são transmitidas pela hereditariedade de grupos específicos de indivíduos, indicando uma mesma
ascendência. O termo é contemporaneamente utilizado de forma diversa, onde em alguns momentos significa a origem
biológica articulas condições sociais e políticas, em outras circunstancias a categoria é considerada uma construção
política.

A identidade7 não é algo dado imutável, que se dá na relação imperativa com o real. A
produção do sentido é dinâmica, capaz de transformar e (re)inventar princípios que podem ser
identitários ou não. Assim conforme (MOURA, 2005, p.80) “o que se pode experimentar são
identidades em interação, tanto em dinâmicas de consenso como em dinâmicas de conflito”8.
Trabalhos voltados para as representações de gênero e de raça, no âmbito do ensino
Fundamental, tem grande importância, pois estes auxiliam no entendimento da complexidade da
realidade que está posta. Assim, urge o desenvolvimento de pesquisas que fomentem a
problematização da temática. Neste sentido, o estudo se insere na temática que fundamenta a Linha
de Pesquisa I, Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural e procura
apreender as várias dimensões em que poderiam se manifestar às discriminações, preconceitos,
estereotipação e negociação que se dão no nível das relações interpessoais e envolvem dimensões
de poder: penalidades, rejeições, contra as categorias de raça e gênero, mostra a divisão que existe
atribuindo funções distintas, ao masculino e ao feminino, além do racismo e da auto-rejeição do
negro.
Com isso, este estudo é uma das respostas possíveis a inúmeras questões, anseios e
vivências em que se tem traduzido o meu trabalho na área da Educação. Ele tem como principal
fomentador a vontade do “querer poder” enxergar além do que é dito e escrito, poder enxergar
aquilo que não se vê de forma explicita. Esse querer poder é parte de um sentimento de
incompletude, instigação, instabilidade e da busca de respostas, de desejar desvelar algo e mostrar
os sentidos das coisas e ações que são concretizadas, tendo uma outra percepção e/ou explicação
do que já está posto.
Ao considerar essas motivações como lastro da pesquisa, afirmo o quanto a temática em
questão é importante para a investigação das representações do sujeito, pois considero-o como
“sujeito” histórico e social, potencializado pela sua construção e interpretação do mundo, bem
como pela sua capacidade de intervenção social.
A definição do tema passou por um longo processo de amadurecimento. As questões
tratadas ganharam corpo e importância, na medida em que as discussões nos fóruns do Mestrado
em Educação e Contemporaneidade trouxeram, na mesma linha, problemas e pontos para a
reflexão que exigiram um redirecionamento para a análise dos dados, mais leituras e
aprofundamento teórico.
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Ver Castells (2002) que afirma a identidade ser um processo de construção de significados e experiências de um
grupo com base em atributos culturais inter-relacionados que prevalecem sobre outras fontes de significados. Toma
identidade como autoconhecimento.
8
In: RUBIM, Antonio A.C.(org.) Cultura e Atualidade. Salvador, EDUFBA,2005

Desde então, passei a refletir sobre as possíveis tensões e conflitos vivenciados por
estudantes, meninos e meninas, brancos e negros no espaço escolar, uma vez que este mesmo
espaço privilegia um referencial homogeneizador e masculinizado com base em princípios
civilizatórios deterministas eurocêntricos. E decorre dessa reflexão o problema que compreendo
como pertinente neste estudo.
Considerando o espaço escolar como sendo um lugar privilegiado onde dá-se a relação de
sujeitos, busco investigar como as representações de gênero e raça atuam na construção da
identidade do ser menino e do ser menina nas séries iniciais do ensino fundamental na escola
pública.
O diálogo fomentado no espaço escolar foi de grande significação, na medida em que,
reconheci muitas ausências e silenciamentos de outros sujeitos que historicamente foram
considerados detentores de discursos marginais e não ganharam visibilidade na dinâmica escolar.
Também é importante pontuar que existe uma polifonia, não só no interior do espaço escolar, mas
nos outros espaços que se ampliam para muito além da sala de aula, esses espaços externos
(academia, banca, rua, lar, vizinhança, outros cursos, entre outros) contemplam e dão continuidade
as inter-relações dos sujeitos e das temáticas envolvidas.
As crianças necessitam “produzir conhecimento no qual se vejam refletidas, para que
possam se expressar com maior autenticidade” (SANTOS, 2006, p. 21) os aspectos relacionados
ao seu cotidiano, à sua vida e à sua cultura devem fazer parte de sua formação, para que tenham
uma maior compreensão da dimensão do outro enquanto sujeito. Nesse sentido discutir o conceito
de alteridade9 será significativo para entender a implicação dessa relação do eu com o outro e os
posicionamentos que são conferidos no processo social.
Essa investigação teve como objetivos: 1) Observar as atitudes e ações das crianças na
construção de identidade de gênero e raça, através de suas atividades, brincadeiras e expressões
artísticas; 2) Identificar como acontece a construção das representações de gênero e de raça da
menina e do menino e os condicionamentos a estereótipos e preconceitos, reforçando valores
contraditórios e discriminantes que permeiam o espaço escolar; 3) Compreender os processos de
representação de gênero e raça como processos de disputa política que envolvem relações
desiguais de poder; 4) Mostrar a existência de uma

ligação entre discriminação racial e

hierarquização social em que os aspectos fenotípicos são elementos determinadores de acessos a
9

Me refiro ao eu se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e
dialogo com o outro. A pratica da alteridade se conecta aos relacionamentos tanto entre indivíduos como entre grupos
culturais religiosos, científicos, étnicos, etc. Para a compreensão da alteridade considera-se os elementos da
complementaridade e da interdependência, no modo de pensar, de sentir e de agir, onde as experiências particulares
são preservadas e consideradas, sem que haja a preocupação com a sobreposição, assimilação ou destruição destas.

espaços legitimados socialmente. 5) Analisar as atitudes, comportamentos, posicionamentos
desenvolvidos pelos professores e alunos no espaço educacional, frente à perspectiva ideológica do
branqueamento; 6)Avaliar a dupla escala de valores em que se assenta a educação da mulher e do
homem e a concepção de raça (pressupondo os aspectos biológicos) que lhe é imposta, em nossa
sociedade atual, gerando condições e oportunidades desiguais no desempenho de seu papel social.
Esses objetivos legitimam o espaço escolar como o espaço sócio-cultural das perspectivas
reais no desenvolvimento de práticas educativas de caráter emancipador e plural e do diálogo:
quando temos enfrentamentos, indisciplinas, conflitos, opiniões, falas, sonhos, desejos em seus
outros ambientes de investigação: os pátios, os banheiros, a secretaria, as reuniões de atividades
complementares (A.C.), a diretoria, nos quais temos uma polifonia, sendo imprescindível o
reconhecimento e afirmação da alteridade, como dimensão necessária ao diálogo, ao respeito.
Neste sentido, como um ato político, a educação busca o desenvolvimento das identidades
multiculturais: a construção da cidadania de homens e mulheres no desempenho de relações
sociais, no redimensionamento de valores, ajudando a construir a sua identidade plural, em
especial a de gênero e a de raça, impedindo o surgimento de novos estereótipos, preconceitos e
discriminações, escondidos sob formulações e práticas escolares contemporâneas.
A minha decisão de observar estudantes no espaço escolar foi por considerar esta uma
instituição decisiva para a formação e manutenção das representações sociais e também pelo fato
dela ser um lócus privilegiado de concentração de crianças e jovens, onde as relações são mais
dinâmicas e tensas: um meio, então, que permite o desenvolvimento da identidade de raça e
gênero.
Paradoxalmente, acredito que este espaço tem uma ausência de relação dialógica
(FREIRE, 1996) quando a escola esconde, camufla, dissimula reprime e cerceia falas diversas,
promove a reprodução de um modelo como verdadeiro e estável, não respeita as singularidades ou
a pluralidade que permeia o ambiente escolar.
Percebo, através de um estudo sobre papel da escola, de sua construção histórica e dos
processos de exclusão desde a sua origem no Brasil, que a educação como um todo e que a escola
enquanto instituição para produção de saber, foi pensada para favorecer interesses classistas,
priorizando a formação do homem branco, representante da elite. Esta, então, ficou distante da
maior parte da população, obedecendo a uma exigência que não ia muito além dos interesses
políticos-econômicos. Instrumento de ação do projeto moderno, trazia valores individualistas, de
um saber técnico-cientifico, numa lógica capitalista- mercantil-industrial, de laicização, de
racialização, de produtividade, priorizando uma visão de mundo distante do mundo vivido,
concreto (CAMBI, 1999).

A escola brasileira assume um perfil mais moderno, enquanto buscava um discurso
republicano democrático de acesso a todos à educação, mas termina, não obstante, caindo em uma
dualidade, onde se tinha uma escola para pobres, através de um ensino profissionalizante e uma
escola para ricos, possibilitando o acesso ao ensino superior, deixando grande parcela da
população mergulhada no analfabetismo.
A escola contemporânea ainda é um reflexo desse momento histórico e não está preparada
para trabalhar com os sujeitos que se expressam como diferentes, inclusive, nos espaços escolares
baianos que, de acordo às suas práticas, não estimulam a valorização efetiva da diferença e da
diversidade. Trazer uma discussão em toda sua multirreferencialidade está diretamente relacionada
com o reconhecimento da heterogeneidade que caracterizam as práticas sociais e educacionais,
dando visibilidade e voz a sujeitos que, até então, ficavam silenciados. Complexidade que busca
contemplar a infância, principalmente aqui neste estudo, uma infância que por muito tempo não
teve um significado de categoria distinta e matriz físico-emocional do adulto (COSTA, 1983), bem
como sempre foi neutralizada politicamente dentro de um contexto histórico de humanidade
(ARIÈS,1981).
O conceito de infância foi relacionado ao adulto e considerado sua extensão. O adulto era
sempre um parâmetro de referência para se pensar à infância. Tinha-se uma concepção natural de
criança, pensada sem visibilidade política, social e econômica (SANTOS, 2006).
Trabalho nesta pesquisa com a noção de infância construída relacionando-se à cultura com
implicações históricas, segundo várias concepções e visões de mundo. A noção de criança,
enquanto ser individual independente (numa dimensão mais psicológica) vem a complementar esta
categoria. Conforme o ordenamento brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA , em
seu título I, das disposições Preliminares, dispõe em seu “Art. 2º Considera-se criança, para os
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade.” (BRASIL, 1990, p.1). Dessa maneira, vem a ser legalmente reconhecida
como pessoa que está na faixa etária de 0 a 12 anos, então considerados sujeitos de direitos, sendo
assegurados, em seu Art. 4º “por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a
fim de que proporcione o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.” (BRASIL, 1990, p.1).
Não deixo também de perceber as crianças “excluídas e esquecidas”, que também a partir
do ECA são consideradas não mais “menores infratores”, categorias adjetivantes, de uma infância
cindida como boa e ruim, de grande uso social e jurídico nos anos anteriores, que traziam o
estigma e um olhar pejorativo sobre muitas crianças, principalmente oriundas das minorias sociais.

Com a promulgação do ECA essa concepção de “menor” tem sua superação nas categorias mais
abrangentes de criança e adolescente, absolutos sujeitos de direitos.
Em vista disso, a pesquisa que foi realizada se envolveu com o universo infantil, dessa
criança de 0 a 12 anos e procurou mostrar ao máximo a riqueza desse mundo, seu cotidiano, sua
atuação no seu espaço de socialização, principalmente o escolar, para perceber as representações
sociais que perpassavam nesse imaginário, bem como a construção da identidade de raça e gênero.
O estudo se referendou tomando esses elementos como circunscritos e ao mesmo tempo
complementares das discussões travadas na concretização do exercício teórico reflexivo de
investigação.
O espaço de pesquisa escolhido foi uma escola conveniada à rede municipal de ensino,
situada na península Itapagipana, que funciona há 43 anos e se encontra localizada na Avenida
Jardim Castro Alves, s/n, também conhecida como Avenida Bate Estaca, no bairro do Caminho de
Areia, em imóvel próprio, na cidade baixa de Salvador-Ba.

Como os demais bairros de Salvador, a Avenida apresenta graves problemas sociais,
econômicos e de infra-estrutura. Dentre eles destacamos: a falta de espaços para o lazer, ausência
de praças, de campos de futebol, escassez de telefones públicos, de segurança pública,
pavimentação precária, problemas de esgotamento sanitário e falta de postos médico/dentário. É
um local de fácil acesso, onde existem estabelecimentos comerciais, casas e conjuntos residenciais.

Fig. 1 Foto da Rua

A avenida é extensa e estreita, cortada ao meio por um grande esgoto que no início era a
céu aberto, em época de chuva alagava e ficava intransitável. Hoje esse mesmo esgoto encontra-se
pavimentado, sendo usado como passeio pelos transeuntes que por ali passam, ainda assim, quando
chove continua o alagamento.

Fig.2 Foto da entrada da escola
A população é constituída por um número expressivo de negros que, em sua maioria,
sobrevive de trabalhos assalariados e de biscates. As ocupações mais comuns são: pedreiro,
mecânico, babá, empregados domésticos, diaristas, bancários, lavadeiras, profissionais com
formações técnicas, pintor, vendedores diversos, feirantes, pescadores, seguranças, gari, policiais,
donas de casa, manicures, cabeleireiras, havendo também uma grande parcela de desempregados.
Em determinadas partes da avenida encontra-se um nível mais elevado de pobreza e o
crescimento do índice de desemprego, de violência, de marginalidade, do consumo de drogas e
construções em virtude de invasões sem planejamento urbano. Os de alunos residem nos bairros
próximos: Massaranduba, Alagados, Roma, Uruguai, Ribeira, Bonfim, Calçada, Mares, e subúrbio
ferroviário (Lobato, Suburbana, entre outros).
Quanto aos alunos(as), uma parcela desses, vivem em condições precárias de higiene, em
moradias sem saneamento básico, alimentam-se mal e quando necessitam, muitos deles não têm
acesso ao atendimento médico/odontológico. Outros são oriundos de famílias de classe média,
vivem em casas com certa infra-estrutura. Alguns estudantes dividem seu tempo entre a escola e
alguma outra atividade nos demais períodos do dia: reforço escolar, atividades esportivas (dança,
natação, judô , jiu-jitsu e vôlei) ou atividades culturais (artes cênicas e de percussão).

Fig. 3 As crianças

Fig. 4 As crianças

Quanto ao rendimento escolar, um número significativo de estudantes apresenta
dificuldades de aprendizagem no que toca ao conhecimento matemático e à aquisição da leitura e
escrita, além disso, poucos apresentam defasagem de idade/série. Um outro detalhe a ser
considerado é a existência de um comportamento agressivo e violento nas relações interpessoais
destes, nos vários espaços e no cotidiano escolar. O total de matriculas efetivas no ano de 2008 na
unidade escolar, nos três turnos, foi 529 alunos. Para o 5° ano do turno vespertino foi de trinta e
oito crianças, entre meninos e meninas.
As instalações da escola são adequadas para a função educacional, mas ainda necessitam de
alguns materiais, como: ventiladores, armários, material áudiovisual. O prédio é de médio porte,
acomodando apenas seis salas de aula, incluindo outras áreas: a de música, um laboratório de
informática, uma diretoria, o pátio (área descoberta e de ventilação), uma secretária que divide o
espaço com a coordenação, três sanitários, uma pequena área com um parque, uma cantina, um
pequeno depósito de materiais e uma área lateral, no fundo, sem utilização direta, possui um
ambiente físico acolhedor, propicio às atividades pedagógicas.
A escola, pertencente à rede municipal de educação, dedica-se ao ensino, oferecendo no
primeiro e segundo turnos a educação básica com cursos de educação infantil e ensino
fundamental I, das séries iniciais (1° ao 5° ano) e, no noturno, o ensino fundamental na modalidade
EJA-Educação de Jovens e Adultos.
Quanto aos recursos humanos, a escola possui a seguinte disposição para os três turnos:
uma diretora, três vice-diretoras, um secretário, um porteiro, uma coordenadora, três auxiliares,
dois funcionários de serviços gerais, quatro seguranças, treze professores, três merendeiras.
A comunidade escolar é composta por alunos, professores do ensino fundamental, mais
precisamente da alfabetização ao 5° ano, pais e funcionários. Foram entrevistados trinta estudantes
(sendo utilizados apenas o relato de 15 alunos(as) na reflexão da pesquisa, 7 meninas e 8 meninos),

quatro professores, uma coordenadora, uma vice-diretora, uma diretora, dois funcionários, uma
mãe, somando um total de quarenta pessoas.
A turma observada e tomada como amostra foi uma turma do 5° ano vespertino. Não
obedeci a critérios determinados para a escolha dos sujeitos da pesquisa, mas selecionei a turma do
5º ano por eles estarem no período que precede a entrada na vida sexual e reprodutiva e por
estarem em idade de 9 aos 12 anos, desta forma, procurei trabalhar com crianças que tinham maior
domínio da língua falada, bem como, os professores e alguns funcionários diretamente envolvidos
com esta turma.
Após as primeiras visitas, quando fiz o convite no sentido de participarem da pesquisa,
essas pessoas aceitaram, algumas inicialmente com certa timidez e desconfiança do que poderia
acontecer como conseqüência do que ficaria gravado e registrado, mas a maioria dos estudantes da
turma me recebeu muito bem, o processo de conquista foi rápido e assim pude dar início à
pesquisa.
Não houve grandes dificuldades no desenvolvimento das entrevistas. Os professores se
interessaram pelo trabalho que eu estava realizando e foi grande a receptividade deles. Ocorreram
alguns desencontros de horários, paralisação de professores, algumas dificuldades com as
gravações de áudio e vídeo.
Em virtude de só conseguir entrevistar um ou dois estudantes por tarde, optei por fazer as
entrevistas na própria sala de aula, eles não poderiam ficar muito tempo fora dela, pois seriam
prejudicados e assim poderia observar também a dinâmica da turma, os comportamentos dos
demais colegas em interação e as situações que eram geradas.
Alguns deles ficaram receosos de serem entrevistados, comentando, até que eu seria uma
delegada ou alguém da secretária de educação que vinha para supervisionar, repreender ou delatar
eles aos pais e à direção. Foi aí que por sugestão da minha orientadora elaborei um termo,
solicitando dos pais ou responsáveis a autorização dos filhos para que eu pudesse fazer as
entrevistas com a utilização de gravações em áudio e vídeo, deixando mais claro e transparente o
processo da investigação e, além disso, optamos por utilizar nomes fictícios.
O acesso a algumas fontes e materiais administrativos como o Projeto Político Pedagógico
– PPP e o regimento escolar, além de materiais pedagógicos foi mais complicado, pois as
explicações foram muitas: ora não se sabia com quem estava, ora estavam impossibilitados de me
emprestar por algum motivo diverso, esquecimentos, havendo sempre uma dificuldade em ceder o
material.
As entrevistas foram planejadas, mas as perguntas surgiram de acordo com a necessidade,
incentivando as narrativas, através de um discurso livre sem muitas interpelações. Nesse processo

especificamente com esses estudantes tive muita dificuldade em dar continuidade às narrativas,
pois muitos deles não conseguiam completar a idéia e esperavam sempre outras perguntas.
Outra proposta de desenvolver as entrevistas foi de forma dirigida e conversas espontâneas;
uso de desenhos e figuras de homens e mulheres, brancos e negros com o objetivo de identificação
e mostrar as representações, através de atividades envolvendo desenhos e pinturas. Desta forma a
discussão se baseia num material muito rico e multidimensional, envolvendo os aspectos afetivos e
cognitivos.
Para o desenvolvimento das observações e entrevistas tomei como base alguns elementos
norteadores, como: localização/espaços disponíveis da unidade escolar; contexto social; dinâmica
da escola; seus horários; projetos e suas atividades; observação das aulas e da sala “amostra”; as
interações e relações estabelecidas entre meninos e meninas; comportamentos dos alunos dentro da
sala de aula; atividades desenvolvidas em sala e brincadeiras no horário do recreio; perfil dos
professores e funcionários. E estabeleci eixos temáticos das perguntas: identificação; sobre a
família; sobre a vida; sobre a escola; sobre os professores; sobre namoro; sobre gênero; sobre raça.
O processo de transcrição foi o mais trabalhoso, pois demandou quase dois meses para que
eu terminasse os registros, colocando tudo que foi dito nas entrevistas e percebido nas
observações. Após esse momento de registro, através das análises alguns pontos ficaram bem
expressivos para se sistematizar o trabalho, tornando-o mais claro, quanto à disposição e
estruturação das idéias nos capítulos.
A metodologia mais adequada foi pensada para que pudesse iniciar a reflexão de todo
processo de desenvolvimento da pesquisa, coleta dos dados mais ricos e significativos para a
indicação dos encaminhamentos e interpretação dos resultados. A metodologia procurou caminhos
para que acontecesse a investigação cientifica contemplando, através da adoção de uma abordagem
qualitativa, a análise dos fenômenos garimpados no cotidiano, nas vivências, racionalidades e
subjetividades, articulando-se aos métodos do tipo etnográfico e multirreferencial. Decidi utilizar
técnicas de obtenção de dados no campo empírico que mais se adequassem a esses métodos: a
observação direta e sistemática da realidade, bem como entrevistas dos sujeitos envolvidos numa
relação dialógica entre pesquisador e colaboradores.
.Assim, o trabalho ficou dividido em quatro capítulos: no capítulo um discuto sobre a
metodologia empregada na construção e obtenção das informações sobre o objeto da investigação,
o seu andamento e organização, os caminhos que utilizei, bem como o contexto desta.Utilizei para
metodologia (Minayo, 2007), (Demo, 1995;1987), (Luckesi, 1997), (D´Onofrio, 2004), (Gil, 1999)
e (André, 1995).

No capítulo dois desenvolvi a fundamentação teórica e conceitual, a partir da referência aos
autores que escrevem sobre a temática proposta para poder compreender o objeto desta pesquisa
que são as representações sociais e identidade de raça e gênero. Procuro estabelecer um diálogo
com os principais autores, sendo que cada um em sua área especifica de pesquisa, dando ênfase ao
seu caráter histórico, político e social, tais como: sobre representações (Moscovici,1978;2007),
(Jodelet,1994), (Souza, 1991), (Spink,2007). Para as discussões sobre relações de gênero
(Mead,1967),

(Louro,1997),

(Arendt,1995),

(Butler,

2001;2003;2008),

(Beauvouir,1987),

(Badinter,1986), (Scott1995), (Mccallum,1998), (Hitta,1999;2002), relações de poder (Foulcault,
1985;1988;2008), (Bourdieu,1998;1989;1995); sobre raça e educação (Aquino, 1998), (Brah,
2006), (Boarini, 2003), (Candau, 2005), (Gomes, 2001), (Oliveira,1992), (Oliveira,2000),
(Hasenbalg,1979;1988;1993), (Ianni,1978), (Cavalleiro, 1998),(Munanga,1986), (Nascimento,
1978), (Queiroz, 2001;2004), (Sodré,2001), (Silva,1993), (Santos,2006 ) entre outros; sobre as
identidades, diferenças e desigualdades

(Bacelar, 1989), (Cambi,1999), (Cardoso,1962),

(Chiavenatto,1986) , (Davis, 2000), (Fanon,1980), (Fernandes,1955;1972;2008), (Filgueiras,1990),
(Hall,2000), (Moita,2002), (Joaquim,2001), (Nogueira,1985), (Romanelli, 2001),(Rosemberg,
1987;1991;2003), Rubin, 2005), (Luz,1983; 1993), (Santos, 2005), (Sansone, 2003), (Silva,1992;
1997;2000;2004) (Schwarcz,1993).
No capítulo três procuro fazer a análise das observações e entrevistas. Reflito sobre as
dinâmicas de interação da unidade escolar, busco, a partir das narrativas dos professores, alunos e
funcionários, identificar as relações numa perspectiva de raça e gênero, a conseqüência dos
distanciamentos, omissões, silenciamentos, violências simbólicas, aceitação e auto-afirmação em
seus vários espaços expressivos: a sala de aula, o pátio e o recreio, a aula de Educação Física e a
aula de Música. Busco aprofundar a análise trazendo autores sensíveis à problemática das questões
de gênero e raça na educação. Autores que se destacam como: (Cavalleiro, 1998), (Silva,1996),
(Queiroz, 2004 ) , (Ribeiro, 2007) e outros que deram a sua contribuição para a interlocução com
os colaboradores. Estabeleço um quadro auto-identificativo (cor/raça/sexo/idade) para relacionar
aos nomes fictícios.
No capítulo quatro exploro o significado da construção de identidades e suas
representações de gênero e raça, me dedico às considerações finais onde penso nas possibilidades
de superação da diferenciação, nos seus resultados e na construção da identidade de gênero e raça.
Assim, para expressar maior ao entendimento do trabalho, no capítulo um identifico como foi
planejada a pesquisa, a minha trajetória de atuação e o caminho que percorri para o
desenvolvimento da investigação no cotidiano social, bem como os encaminhamentos necessários
com relação à abordagem, à metodologia e às técnicas de pesquisa utilizadas.

CAPITULO 1

1. METODOLOGIA: EM BUSCA DE CAMINHOS...

A definição da metodologia foi determinada, sobretudo, pela compreensão da investigação
científica que desenvolvi, através do estabelecimento dos objetivos e organização da bibliografia
básica, que norteou a produção deste texto. Utilizo, Minayo (2004) em seu livro Pesquisa Social
para começar a entender a metodologia como “prática exercida na abordagem da realidade” (
MINAYO, 2004, p. 16).
A metodologia explicou não apenas os produtos da investigação científica, mas
principalmente o seu próprio processo, pois suas exigências perpassaram pela criação e produção
de resultados, através da inclusão de concepções teóricas de abordagem, conjunto de técnicas
utilizadas e produção reflexiva conseqüente da pesquisa.
A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, na qual os atores políticos necessitavam
dialogar e conhecer os universos sociais e culturais destes, pois a perspectiva qualitativa
ressignificou o estudo e a pesquisa social em educação, contrapondo-se ao paradigma positivista
de pesquisa. A objetividade e neutralidade eram enfocadas para adoção de um conhecimento
positivo da realidade humana.
Esta nova prática suscitou um importante debate no campo da pesquisa em educação e nas
ciências humanas, que adquiriu significação como o novo referencial de investigação, em
contraposição ao que tinha como prática a negação do sujeito, o qual, a partir de então, passa a ser
de grande importância para a compreensão de suas ações e objeto por ele produzido como agente
social, histórico e cultural, conforme MINAYO:

Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,crenças, valores, atitudes
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.( MINAYO,
2004, p.22).

A abordagem qualitativa responde a elementos particulares, tem se reafirmado como
promissora de possibilidades de investigação que costuma ser direcionada ao longo do seu
desenvolvimento, se preocupa, no âmbito das ciências sociais, com uma realidade que não pode ser

necessariamente quantificada, isto é, trabalha com uma gama de significados, crenças, valores e
subjetividades, correspondendo uma dimensão mais aprofundada das interações e relações sociais,
que não podem se reduzir à mensuração de fenômenos, em si mesmos. Os dados das abordagens
quantitativas e qualitativas não se opõem, mas estão dispostos em uma relação de
complementariedade, pois a realidade estudada se forma em sua totalidade sem interpretações
dicotomizadas. (MINAYO, 1994)
Apesar da pesquisa qualitativa não mensurar eventos, não empregar instrumentos
estatísticos para análise dos seus dados e ser situada em um tempo e em um contexto social
específico, a pesquisa dentro de uma abordagem qualitativa, ainda assim, considera os dados
quantitativos, fazendo uso deles como elementos significativos e enriquecedores na interpretação
dos dados.
Percebo que só diferem na sua expressão de natureza, pois enquanto os dados matemáticos
e estatísticos apreendem fenômenos com uma interpretação do visível e do concreto, a abordagem
qualitativa norteia os seus significados no mundo das ações e relações humanas, ambiente
subjetivo e não captável e identificado objetivamente em operações matemáticas, estatísticos e de
equações.
Supõe um corte temporal/espacial empírico do aporte teórico de determinado fenômeno por
parte do pesquisador, definindo o campo em que o trabalho desenvolver-se-á, ou seja, o momento
histórico e social. Coloca no centro das discussões a compreensão da realidade humana vivida
socialmente (MINAYO, 1994).
Dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do(a)
pesquisador(a) com a situação “objeto” de estudo. É primordial que este(a) entenda e se aproprie
dos fenômenos, aprofundando-se no mundo dos significados da ações e relações humanas,
segundo a

perspectiva dos

sujeitos da situação estudada e, a partir, daí

posicione sua

interpretação dos fenômenos estudados.
Valorizar o ambiente natural como fonte direta de dados, buscando perceber o contexto e o
significado que as pessoas dão às coisas e a sua vida, essa é a principal matéria prima da
abordagem qualitativa são as vivências, experiências, a cotidianeidade, considerando que o
fenômeno e processo social têm que ter seu entendimento oriundo nas suas determinações e
transformações garantidas pelo sujeito.
Acredito que a utilização de abordagens qualitativas seja de grande contribuição para a
pesquisa, pois tem o próprio ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador é
considerado um instrumento real de garimpo desses dados.

Recorri também à proposta de seguir a análise a partir dos princípios da
multirreferencialidade que a partir da compreensão do sujeito e sua relação com o todo, busca a
investigação da interioridade e da exterioridade como construtivos dos fenômenos da realidade. A
acolhida desse caminho de abordagem deu-se em função de sua consonância com os meus
pressupostos epistemológicos, com a natureza do problema da pesquisa e os com os objetivos de
investigação. Traz um redimensionamento da postura do pesquisador enquanto

mero

observador(a) e amplia a análise aos sujeitos plurais.
Nesse sentido, a análise multirreferencial permite o conhecimento e a interpretação da
realidade dos fenômenos e dos fatos educativos, dessa forma se propõe explicitamente uma leitura
plural dos objetos, sob diferentes ângulos de estudo e se dá à luz do condicionamento históricosocial, ou seja, de uma concepção mais científica, permitindo explicações para os fenômenos da
sociedade e em função de sistemas de referências distintos, os quais não podem reduzir-se em si
mesmos. Sem dúvida muito mais que uma posição metodológica, trata-se de uma perspectiva
epistemológica.
A lógica que permeia as relações de gênero e raça e que foram evidenciadas na pesquisa é a
dialética que se evidencia no mundo real como essencialmente contraditória. Essa racionalidade da
construção do “ser menina” se conflitua com o significado do “ser menino”, e “o branco” com o
“negro”, a sua identidade é produzida a partir de uma relação dialética contrária. Para entender o
que é ser menina (branca e/ ou negra), precisa também se reconhecer como não menino (branco e/
ou negro). De inicio considero essa lógica de pensamento como estruturante, do trabalho, pois essa
maneira de se perceber, emergiu da visão das crianças, mas me permito também estar enfocando e
aderindo a uma visão que vem à superá-la.
Dessa forma o método multirreferencial, como proposta de redimensionamento teórico, que
se insere numa lógica da complexidade, toma a construção do “ser menina negra” e do “ser menino
negro” como interacional e complementar. Porém não negando os pressupostos marxistas, vou
além da luta de classes quando tenho por objetivo valorizar os aspectos e o potencial do humano,
que, através das sua permanências e confrontos permite o olhar do diverso e do diferente,
indicando um tipo de conhecimento que se diferencia daquele que é concebido sob a ótica do
cartesianismo e do positivismo, caracterizando-se, principalmente, pela pluralidade e
heterogeneidade.
Nesse sentido, a abordagem multirreferencial explicita os fenômenos humanos em sua
profundidade e complexidade, assim, pode ser considerada como uma possibilidade de resposta às
críticas que são dirigidas aos modelos científicos estruturalmente racionalistas e rígidos modernos.
A noção de emergência da multirreferencialidade propõe-se, enfim, a abordar as questões

acima, tendo como perspectiva estabelecer um novo “olhar” sobre o “humano”, enquanto categoria
global, mais plural, a partir da conjugação de várias perspectivas teóricas, o que se desdobra em
nova perspectiva epistemológica na construção do conhecimento sobre os fenômenos sociais,
principalmente os educativos. No âmbito das Ciências Humanas e, especialmente da educação,
está diretamente ligada ao reconhecimento da complexidade, da pluralidade e da heterogeneidade,
elementos, que caracterizam a compreensão dos fenômenos e as práticas sociais.
Essa lógica prevê o conhecimento da representação da realidade, acreditando-se que a
compreensão da mesma decorre do prolongamento da análise da realidade educacional. Na sua
articulação histórico-social, a escola vem referendando a consciência de gênero e raça, bem como,
na forma do discurso das crianças que percebem a representação, possibilitando a análise do
problema sob a perspectiva histórica e a sua compreensão sob múltiplos aspectos.
A realidade do fenômeno pode ser observada na sua aparência, analisada em suas partes, de
forma indutiva e sintetizadas numa nova estrutura concreta, pensada de acordo com a idéia de que
o conhecimento consiste na decomposição do todo, para que se possa perceber suas singularidades
e pluralidades.
Conforme (GIL, 1999, p.44) este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento
da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. As interpretações nascem no próprio
processo da investigação, que é produto e processo do tema objetivado pelo pesquisador e do
encontro de subjetividades.
Por isso esse método é pertinente para a execução desta pesquisa que tem como parte
principal o questionamento do problema do que me dediquei a saber:de que modo as
representações de gênero e raça no contexto das séries iniciais do ensino fundamental da escola
pública são criadas, analisando as práticas educacionais e as relações concretas da sala de aula,
buscando perceber como isso influencia na construção da identidade de meninas e meninos.
A pesquisa quanto ao tipo e aos objetivos foi desenvolvida, então, dentro de uma lógica
descritiva analítica das representações de gênero/raça dos meninos e das meninas e tem como uma
de suas características o uso de técnicas de coleta de dados, de observação sistemática direta, na
medida em que, assumindo uma complexidade maior, tem a preocupação de identificar os fatores
determinantes para a ocorrência dos fenômenos ou que contribuem para a construção desses, nesse
caso, as representações de raça e de gênero.
Através da utilização da técnica da entrevista me possibilitou captar as explicações e
interpretações do que ocorre na realidade da escola, portanto, contribuiu para que fossem obtidas

informações valiosas na fala dos autores sociais como ressalta Cruz Neto (1994)10 que, por meio
da entrevista, podemos obter dados objetivos e subjetivos.

Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas e não estruturadas, correspondendo ao fato
de serem mais ou menos dirigidas. Assim, torna-se possível trabalhar com a entrevista
aberta ou não- estruturadas, onde o informante aborda livremente o tema proposto; bem
como com as estruturas das que pressupõem perguntas previamente formuladas. Há
formas, no entanto, que articulam essas duas modalidades caracterizando-se como
entrevistas semi-estruturadas (CRUZ NETO, 1994. p 57-58).

Incluo também, mais um método que norteou o meu trabalho: a pesquisa do tipo
etnográfica, de grande importância, para esse tipo de investigação, pois nasce como método e
instrumento de aproximação-conquista com o outro e tem se expressado no âmbito de “microrealidades”, ou seja, escolas, bairros, entre outras, pois é nesse nível mais imediato do encontro de
alteridades e diferenças que se percebem os descensos tanto de comunicação verbal e escrita
quanto de outra natureza: comportamentais, corporais, valores e estilos de vida. Entendemos esta
relação como a identificação e a análise das dimensões do cotidiano da escola e da sala de aula.
André (1995, p. 28) afirma:

A etnografia pode ser entendida de duas maneiras: como um conjunto de técnicas de
coleta de dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos
de um determinado grupo social e como um relato escrito resultante do emprego dessas
técnicas.

Implica na imersão do pesquisador(a) no dia a dia do grupo pesquisado, no contexto onde o
fenômeno social ocorre.Sendo necessário uma aproximação maior com o campo de observação.
Trata-se de ir mais além e pontuar, neste processo, o ato de configuração

do tempo, o

dimensionamento de representações sociais das relações de gênero e raça de alunos. São as
convergências e divergências inesperadas entre os dados recolhidos em campo e as expectativas do
pesquisador ali situado, que estrutura o objetivo da pesquisa. Marli André (1995, p.19) esclarece
que:
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A principal preocupação na etnografia é com o significado que têm as ações e os eventos
para as pessoas ou os grupos estudados. Alguns desses significados são diretamente
expressos pela linguagem, outros são transmitidos indiretamente por meio das ações. De
qualquer maneira, diz ele, em toda sociedade as pessoas usam sistemas complexos de
significado para organizar seu comportamento, para entender a sua própria pessoa e os
outros e para dar sentido ao mundo em que vivem. Esses sistemas de significado
constituem a sua cultura.

A autora prossegue esclarecendo, então, sobre a interpretação da etnografia que como
método de investigação originário da antropologia esgotava-se numa perspectiva meramente
descritiva , e a etnografia escolar, na mesma medida, seria a descrição simples, mas com um olhar
mais apurado, mais específico e uma interpretação mais crítica e densa desta. Para falar de
descrição, recorre ao antropólogo GEERTZ (1978) e sua noção de “descrição densa” para elucidar
as pretensões da etnografia. Os dados recolhidos em campo nascem de uma relação intersubjetiva e
dialógica, dando ênfase ao caráter reflexivo que encerra o conhecimento.
Para a autora, o etnógrafo, então, encontra-se diante de diferentes formas de interpretações
da vida, de compreensão das representações sociais, dos significados variados atribuídos pelos
participantes às suas experiências e vivências, e, portanto, o seu desafio é mostrar esses
significados ao leitor para que este tenha o real entendimento, atenção para a dimensão simbólica
neste enfoque.
A grande contribuição tem sido uma proposta de convivência e aceitação da diferença. A
etnografia, com sua forma de descrever densamente realidades, a partir de uma experiência
empírica direta, envolve um conjunto particular de procedimentos metodológicos e interpretativos
desenvolvidos durante um longo período de observação num contato direto com o objeto de
análise, dando-lhe um enfoque singular. De fato, a etnografia da educação, sobretudo por recusar
possibilidades de investigações de natureza experimental, e por estudar sujeitos no seu lócus
corresponde a ser uma ferramenta necessária para compreensão dos diálogos intensos e complexos
intersubjetivos que são estabelecidos nas relações pedagógicas circunscritos aos atores inseridos no
contexto escolar, e narrados de dentro pelo pesquisador como se fosse mais um ator.
O trabalho de campo é, além de uma aproximação com aquilo que queremos conhecer, uma
experiência pessoal, um processo de criação de conhecimento, pois implica na interligação dos
procedimentos do campo com as capacidades individuais do(a) investigador(a) e com

a

diversidade de situações partidas da realidade, o que dá à pesquisa um caráter de singularidade. A
preocupação com o significado e sentido que os fenômenos ganham faz grande diferença para o

processo de pesquisa. Dessa forma, dentre os métodos qualitativos conhecidos, o etnográfico,
oriundo da Antropologia, tem se destacado como um dos mais importantes.
Essa pesquisa se empenha em desvelar no cotidiano social, racionalidades e subjetividades
que se encontram explicitas ou não. Busco interpretar as representações e as práticas sociais dos
diferentes grupos, compreendendo sua dinâmica e sua lógica. Assim, o trabalho de campo
desenvolvido é um meio que pode ser eficaz como instrumento de sensibilização dos atores
inscritos no processo educativo, afinal, essa forma de investigar, além de ser indispensável para o
processo de pesquisa, nos possibilita

reconhecer o potencial dos atores investigados e seus

aspectos culturais, de modo que se possa adaptar intencionalidades do cotidiano e construir o
objeto teórico da investigação.
Passei por muitos obstáculos que dificultaram ou às vezes quase inviabilizaram o
andamento das pesquisas. Mas, tudo foi valido no sentido de que vivenciei no período do trabalho
de campo, interações, conquistas e negociação de interesses, onde informações foram trocadas,
assim como afetividades, angústias, tensões, frustrações dos sujeitos envolvidos neste trabalho. E,
de fato, a validade e a riqueza de significados dos resultados dos relatos obtidos estiveram
interligadas à minha sensibilidade, na maneira de olhar o fenômeno social e na minha vontade
constante de querer ver acontecer.
Num primeiro momento a aproximação teve um caráter ímpar, pois promoveu o
conhecimento necessário, solidificou o meu entrosamento com o grupo, estreitou as conversas e
consolidou a relação de respeito pelos sujeitos envolvidos. Minayo reforça “O objetivo do
pesquisador não é ser considerado um igual, mas ser aceito na convivência” (MINAYO, 1994,
p.62).
Essa observação direta da realidade constituiu-se ferramenta significativa para a
compreensão dos diálogos complexos subjetivos, elementos das práticas que acontecem entre os
alunos e professores no contexto escolar. Cada momento era uma conquista num jogo cooperativo
baseado no diálogo e participação de todos. O trabalho de campo se tornou uma verdadeira
construção/reflexão significativa para o enriquecimento do material coletado.
Com o trabalho de campo, desde a minha chegada ao campo empírico, quando do inicio
dos trabalhos de negociações e minha apresentação à turma do 5º ano vespertino, até o momento
de término, tudo foi recolhido foi oriundo de fontes diversas, através de conversações ocasionais,
observações do recreio, das atividades escolares, das relações interpessoais e comportamentos,
sobretudo documentos e fatos pessoais, nos quais os alunos e professores revelaram sua vida e
realidade.

A investigação teve como características: a minha presença na escola e a observação
continuada das interações entre os indivíduos com o fim de compreender a lógica das construções
simbólicas e representações elaboradas pelo grupo de alunos. Acabou acontecendo comigo e com
os alunos do 5° ano uma familiaridade, baseada em relações interpessoais intensas e laços de
amizade, sendo sempre bem aceita e acolhida, permitindo uma aproximação maior e a
compreensão do atores.
Essas relações interpessoais intensas aconteceram através do envolvimento emocional na
vida cotidiana dos alunos, ao criar uma empatia com eles. Foram contatos informais variados,
procurando, inicialmente, integrar-nos nas conversas do dia-a-dia da sala dos professores e com os
alunos para, posteriormente, desencadear conversas, com a preocupação de situar sempre os temas
estudados.
Entender e adotar uma pesquisa etnográfica é articular a identificação e a análise dos
processos e das dimensões do cotidiano da escola e da sala de aula em que a experiência
profissional do professor, enquanto conjunto de idéias, processos e técnicas construídos
interativamente no local, reconhecidos como legítimos ou conflitantes pelo grupo é ou não objeto
de práticas e representações racionalizadoras daquela cultura (objetivação de juízos e apreciações,
interpretações) baseadas em princípios morais, ideológicos ou teóricos, etc.
Assim, a análise das representações e construção da raça e gênero permite apreender o
caráter complexo e multidimensional da pesquisa, proporcionando situações de conversão, pois
podem apontar direções

para

estratégias favorecedoras do desenvolvimento de possíveis

identidades saudáveis.
Durante o ano letivo, introduzi a perspectiva de promover encontros, se tratando de
entrevistas diretivas continuadas com professores, alunos e funcionários. Foi este fato que criou a
necessidade da pesquisa ser em interação social com o outro, objetivar-se a subjetividade do
sujeito da investigação, desenvolvendo atividades elaboradas e utilizando equipamentos
audiovisuais para registrar esse estudo.
Esses instrumentos de coleta de dados me auxiliaram a compreender e sentir a dinâmica e
ritmo dos alunos/professores estudados, me fazendo entrar em sintonia em suas atividades diárias
no contexto e dinâmicas da escola. Nesta dinâmica investigativa, sempre o pesquisador também é
agente de mediação entre a análise e a produção de informações que correspondem a princípios
fundamentais para a concretização da pesquisa.
Não se produz estudos qualitativos em educação apenas porque busca-se realizar
entrevistas, anotar relatos, histórias, mas porque são textos subjetivos, atitudes e ações de uma
forma geral que podem dizer da cotidianidade escolar, as falas e o olhar dos atores sociais e podem

ser a explicação para um entendimento de suas estruturas simbólicas, cabendo ao pesquisador
interpretá-las. Por isso, é importante chamar a atenção de que a pesquisa etnográfica escolar é uma
prática que se dá lendo criticamente as teias, as interfaces que compõem uma realidade social, no
meu caso, a escola.
O registro dessa forma me permitiu um olhar mais seletivo durante a realização de uma
atividade, visualizando melhor conflitos e histórias, relatos do cotidiano, sendo o registro em vídeo
uma forma de capturar cenas de ações mais complexas, subjetivas e comportamentos que
passariam sem serem percebidos apenas pelo áudio. Esses dispositivos expressam, de modo
particular, concepções sobre relações de gênero e raça, necessitando de uma reflexão sobre os
significados que essas situações contêm.
As aulas eram divididas com dois professores por dia, num total de quatro horas de carga
horária. Elaborei algumas questões que serviram para orientar as entrevistas semi-estruturadas que
foram realizadas em fases distintas, a saber: identificação e conhecimento das atividades da
instituição, correspondendo às entrevistas realizadas entre maio e só retomando em julho/2008 até
março/2009.
As entrevistas que realizei com os alunos e professores foram gravadas em áudio, e
algumas partes em vídeo fornecendo assim, uma forma de registro bastante confiável. Elas foram
estruturadas de modo que focalizassem tanto as práticas vivenciadas quanto os saberes construídos
por parte dos informantes.
Optei por uma entrevista do tipo semi-estruturada em que as perguntas específicas deram
margem a outras, surgidas no próprio processo interacional das entrevistas, tendo duração média
de vinte a quarenta minutos. Ficaram registradas e revelaram-se, desse modo, como conversas a
respeito de suas identificações e algumas histórias de vida, relevantes para a compreensão da
realidade.
Durante a primeira fase da pesquisa, entrevistei os alunos com a intenção de levantar dados
com o objetivo de conhecê-los, saber da sua realidade e da sua maneira de pensar sobre o mundo.
E que indicassem as práticas mais comuns vivenciadas na sala de aula. Ao iniciar as análises sobre
esses primeiros dados, senti a necessidade de mais informações a respeito das suas concepções e
representações sobre as categorias de raça e gênero na sala de aula relacionadas também ao seu
cotidiano.
A segunda fase da pesquisa me forneceu informações mais detalhadas a respeito tanto das
práticas pedagógica dos professores como da dinâmica dos alunos, bem como de seus
conhecimentos construídos e representações. Nesta fase, além das entrevistas com os alunos
também foram desenvolvidas atividades de expressões artísticas e questões reflexivas. Além das

entrevistas, fiz algumas anotações de campo com base no que observei nas visitas à instituição.
Essas observações relacionam-se aos modos como os alunos e professores se organizavam para as
atividades escolares.
Os encontros aconteciam durante as aulas das disciplinas de matemática, ciências,
português, história, música e educação física. O objetivo, nessa fase, era olhar mais
especificamente as relações entre os alunos e professores do ponto de vista de como eram
construídas as identidades a partir das suas representações de gênero e raça. As reflexões que
foram geradas no inicio da pesquisa empírica até o seu final estão inseridas no capitulo três, onde
me dedico à análise dos relatos e das observações, e que corresponde a um material de importante
relevância cientifica desse estudo.
Esses caminhos só foram pensados a partir do momento em que foram articulados a uma
forma de pensar norteada pela contribuição de teóricos, através de um discurso e conceitual, para
esclarecer melhor o objeto de investigação, dando forma a este estudo, orientando na obtenção e
análise dos dados organizados, a partir das categorias centrais da minha pesquisa e seus elementos
vinculados, pressupostos não menos significativos, guiando, assim, as concepções amplamente
definidas no capitulo seguinte.

CAPÍTULO 2

2. DISCURSO TEÓRICO E CONCEITUAL

2.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADE

Analisar a construção das representações das meninas e dos meninos de acordo com as
identidades de gênero e raça, no universo escolar, é a proposta desta parte da análise, para
fundamentação da pesquisa. A representação social é formada no cotidiano do sujeito com base em
sua subjetividade. Assume uma perspectiva interdisciplinar e intersubjetiva, na medida em que
enfoca uma discussão baseada nas relações entre os aspectos simbólicos e realidade social,
permitindo-nos uma compreensão da sua atuação, de como esta realidade é construída e como
acontece a significação dos símbolos inseridos no nosso cotidiano. Podemos usar o pensamento de
Moscovici para explicar:

Por representações sociais entendemos um conjunto de conceitos, proposições e
explicações originadas na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são
o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades
tradicionais, podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum
(MOSCOVICI, 1978, p.81).

Segundo Moscovici temos que pensar a representação vinculada segundo às experiências
subjetivas e sociais do sujeito, articuladas com a comunicação social, interpretando a vida
cotidiana e o mundo a sua volta com base nos constructos psicológicos sendo produto e processo
ao mesmo tempo:

A comunicação jamais se reduz à transmissão das mensagens de origem ou ao transporte
de informações inalteradas. Ela diferencia, traduz, interpreta e combina , assim como os
grupos inventam, diferenciam ou interpretam os objetos sociais ou as representações de
outros grupos... A atividade representativa constitui, portanto, um processo psíquico
(MOSCOVICI, 1978, p. 28).

Com base nessa interpretação o individuo vai responder, classificando o mundo e as
relações no seu interior, conforme atuação simbólica das representações que são consideradas
fatores produtores da realidade. As representações são simbolicamente construídas sobre a
capacidade representacional de um sujeito psicológico, que por sua vez não deve ser entendida fora
de uma dimensão altruísta.
Para Moscovici (1978) ao examinar sistemas de representação, é necessário analisar a
relação entre cultura, sociedade e o significado, pois, só podemos compreender os significados
envolvidos nesses sistemas se tivermos alguma idéia sobre quais posições de sujeitos eles
produzem e como podem ser posicionados em seu interior, analisando-se o real enquanto
totalidade. A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos
quais esses significados são produzidos, sendo indissociáveis, representação social e sujeito social,
coletivo ou individual, pertencente a um determinado grupo.
Entendo as representações então como um processo psicossocial, em vista de uma
associação dos aspectos envolvidos às áreas da psicologia e da sociologia, sinalizando para uma
complexidade conceitual e caracterização das representações.

As representações sociais são abordadas, concomitantemente, como produto e processo de
uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento de elaboração
psicológica da realidade. (JODELET, 1994, p. 22)

Engendra uma contingência híbrida e emerge como uma modalidade de conhecimento
concebido de forma pragmática de como as pessoas se sentem e apreendem o mundo. Acontece
dessa forma a compreensão deste sujeito social e do processo comunicacional sobre objetos e/ou
fenômenos contextualizados nesta mesma esfera.
Faço uma reflexão de Jodelet (1994, p. 41) quando coloca que “as representações devem
ser estudadas articulando elementos relevantes de estudo que seriam os afetivos, mentais e
sociais,” que são postos ao lado das atividades cognitivas, da linguagem e da comunicação,
centrando-as nas relações sociais onde deverão ser significadas. Para a autora o sujeito é o autor da
construção mental com um potencial de transformação na medida em que dá-se o seu
desenvolvimento.

Sua análise delimita características que são fundamentais na construção das representações.
Essas características são: um aspecto referencial, isto é, o fato de que são sempre referência de
alguém acerca de alguma coisa, tem um domínio imaginativo e construtivo, que dá ênfase a uma
certa autonomia e criatividade, além de seu aspecto social indissociável.
Sendo estruturas cognitivo-afetivas enquanto forma de conhecimento, desta feita, não
podem ter a sua estrutura reduzida apenas ao seu conteúdo cognitivo, necessitando ser entendidas
dentro de um contexto explicativo histórico-social, não podem ser equacionadas à atividade
representacional em si mesma. Esclarecendo, de outra forma, estas são remetidas às condições
sociais que as engendram, ou seja, seu contexto de produção do conhecimento particular que tem
como função a elaboração e o estabelecimento de uma interação entre indivíduos. Assim, o aspecto
social corresponde a um laboratório e tem um papel constitutivo na gênese das representações
sociais.
Compreendo que o papel das representações sociais seria o de mostrar de que forma os
sujeitos sociais se apropriam da realidade social, dando sentido, fazendo a sua leitura e
transformando-a em interface com explicações cognitivas, aspectos afetivos e demandas das ações
concretas no cotidiano. Isso significa que as representações sociais são sempre complexas e
inscritas obedecendo a um referencial de pensamento já pré- estabelecido e dependente de sistemas
de crenças ancorados em valores, tradições e imagens da realidade. Cada novo elemento da
realidade é reincorporado dentro de categorias familiares e aceitáveis, na proporção em que são
produzidos pelos discursos e vivência social.
A partir desse olhar posso perceber que a elaboração das representações se dá de um lado
pelos conteúdos circulantes em nossa sociedade e, de outro, movida pela própria interação social e
os posicionamentos que são apropriados para definir especificas situações de forma a confirmar
identidades coletivas e/ou particulares. Assim, as representações não são saberes articulados
apenas no cognitivo, mas são construções mais dinâmicas, inseridas em um processo histórico
dialético, implicando a apropriação de racionalidades/subjetividades, aspectos afetivos e emotivos.
Percebo nesse pressuposto dialético um imperativo de uma coexistência de permanências e
confrontos, permitindo entender melhor a essência das situações diversas de contradição na
elaboração e sua influência significativa no moldar das representações. Ao escolher trabalhar com
esses elementos constituintes, não me coube buscar situações de consenso e estabilidade, pois os
sujeitos envolvidos são heterogêneos e, nesta medida, tive que estar atenta aos movimentos de
mudança e às alternativas que fomentavam.

Para Minayo (2007) em seu texto O conceito de representações sociais dentro da
sociologia clássica pode-se identificar as representações como “matéria-prima para a análise do
tecido social e também para a ação pedagógica-política” que promove a transformação, pois
mostram determinada realidade do ponto de vista de um segmento da sociedade. A autora chama
atenção para a inadequação de considerá-las “verdades científicas”, pois, reduz “a realidade à idéia
que os sujeitos fazem dela”. A mediação para o entendimento dessas representações seria a
formulação da linguagem, assim, segundo (BAKTIN apud MINAYO, 2007, p. 110) “a palavra é o
fenômeno ideológico por excelência”, pois é produzidas a partir das relações sociais.
No âmbito educacional, quando as representações são estudadas se tornam mais acessíveis,
pois essa área é bem adequada para se analisar como elas se constroem e evoluem dentro dos
grupos sociais específicos que interagem de forma direta ou indireta com os outros espaços sociais.
Essas mesmas representações vão possibilitar a explicação dos mecanismos internos dos aspectos
sociais que influenciam a área educacional, correspondente ao campo estrutural de fenômenos
condicionadores de ações das pessoas, bem como vão influenciar na reciprocidade das ações
dessas que vão interferir na própria relação pedagógica.
O estudo das representações na área educacional também aparece como uma alternativa
teórica relevante, no sentido de situar o sujeito sócio-histórico, dando a ele subsídios para a análise
das situações subjetivas dialéticas e contraditórias nas várias situações postas e nos vários
contextos estabelecidos.

A experiência escolar amplia e intensifica a socialização da criança. O contato com outras
crianças da mesma idade, com outros adultos não pertencentes ao grupo familiar, com
outros modos de leitura do mundo (OLIVEIRA,1992; CAVICHIA,1993).

Encontro no âmbito escolar a diversidade e a contradição que remetem ao estudo das
transformações que são configuradas na escola e são significativas ao estudo das representações
sociais como processo de construção da própria práxis, teoria/prática, sendo norteada pela
funcionalidade das representações na orientação da ação pedagógica/interpessoal e da
comunicação, elemento prioritário da interação social em seu contexto. Percebo a concretização do
contexto quando acontece o dimensionamento igualitário de dois aspectos: os sócio-históricos que
se referendam as construções sociais que determinam a subjetividade e o outro aspecto seria o
discurso, nada mais que nossas versões e simples olhares sobre as relações sociais.

Cabe pontuar também de acordo com Spink (2007, p. 122) em seu texto Desvendando as
teorias implícitas: uma metodologia de análise das representações sociais, dentro desse processo
de construção de representações, que o contexto pode ser definido não só numa perspectiva
espacial, mas também temporal.
O tempo se insere como um dispositivo gradiente se subdividindo: em tempo curto da
interação que tem como foco a funcionalidade das representações; o tempo momentâneo, que é o
tempo do agora e de tudo que é vivido, que engloba o processo de socialização; e o tempo longo,
domínio das memórias coletivas e permanentes do imaginário social. Nessa gradação quanto mais
nos afastamos da interação, nos aproximamos dos conteúdos do imaginário social, das
permanências e, no sentido oposto, quanto mais nos aproximamos do mundo vivido e suas
situações, temos implantada essa diversidade numa proposta inversamente contraditória e dinâmica
não necessariamente desconsiderando os pressupostos de natureza ideológica, conhecimentos
históricos e permanências do imaginário social, mas os apropriando também.
Conforme os estudos de Moscovici (1978) o universo das significações através dos
sistemas simbólicos são construídos, permitindo uma ordem organizacional e uma interpretação do
mundo, fruto da temporalidade do sujeito que, vivenciando a sua história, internaliza e absorve
formas culturais, num movimento dialético, onde as atividades externas são convertidas e
redimensionadas. Então julgo necessário e concordo com Silva (1997) quando afirma que é
fundamental em representação social, saber “por que” se produzem as representações sociais, uma
vez que a sua função é “contribuir exclusivamente para o processo de formação de condutas e de
orientação das comunicações sociais” (SILVA, 1997, p. 32).
No processo de transformação dessas representações acontece também, é claro, um
processo de formação de condutas em relação ao outro representado. Acredito que as
representações são movimento e interpretação do real com internalizações das próprias vivências,
dinâmicas e práticas sociais. Então, na medida em que essas representações não apresentam
objetos de inferiorização ou supervalorização do outro representado a percepção, terão uma
aproximação maior com o real.
Essas representações são ordenadas pelo processo de objetivação e ancoragem: segundo
Moscovici (1978) a primeira se refere a um mecanismo de operação da idéia acerca do objeto de
conhecimento, isto é a concretização do seu significado, associando o conceito a imagem. No
processo da objetivação permito a união das idéias com a realidade, a partir daí representações são
criadas através da qualidade icônica da idéia e sua associação à coisa concreta, dando a esta
sentido. Assim, a imagem é a condição essencial para a existência da comunicação e para a

compreensão social, pois a imagem não existe sem realidade, então, torna-se elemento constitutivo
desta e não só do pensamento.
Conforme Silva (2007) a representação social propriamente dita é diferente da imagem.
Esta é vista como um reflexo na consciência individual coletiva, de um feixe de idéias exteriores,
uma fotografia capturada e alojada no cérebro, enquanto que a representação social é ativa, porque
modela e reconstrói o dado exterior, pois (SILVA, 2007 apud MOSCOVICI, 1978) reforça que se
representação fosse apenas a imagem, fixaria na consciência individual ou coletiva a imagem da
diversidade de papéis e funções do negro na sociedade, considerando a riqueza da sua cultura e
religiosidade, entre outras imagens do cotidiano do povo negro, que os objetos recalcadores
internalizados na consciência invisibilizam ou modelam de forma negativa.
O segundo processo seria a integração desse significado do objeto ao pensamento social,
isto é, a ação de classificação da idéia e enquadramento desta aos aspectos sociais. Nesse segundo
processo acontece a transformação de algo estranho em um sistema particular de categorias os
comparando e os classificando com um paradigma pré-estabelecido, nesse momento adquire a
característica desse paradigma que é ressignificado encaixando-se neste.
O processo da ancoragem corresponde à nomeação e à classificação de alguma coisa, sendo
necessário a concretização das representações sociais que envolvam a codificação e o
reconhecimento de coisas, a nomeação, a rotulação e a associação a um conjunto de
comportamentos e regras que impõe uma relação positiva ou negativa com ele. Então, as
características ficam sendo co-extensivas a todos os elementos da categoria. Em contrapartida,
quando está mesma coisa não é nomeada, é estranha, de difícil aceitação, recai sobre ela uma
resistência, um distanciamento, pois é algo que traz característica divergente.
De fato, algo sem titulação, anônimo, torna-se uma imagem incomunicável, é considerado
confuso e incerto. Ao nomeá-lo, permito que este ganhe uma maior complexidade de significados
e representações, enquadrando-o numa matriz identitária cultural. Os processos representativos em
um ponto de vista pragmático se apropriam desses sistemas simbólicos do sujeito e do objeto,
promovendo a introjeção de um pensamento e formação de um imaginário social geral.
No estudo das representações sociais é de fundamental importância ter o conhecimento do
“por que” se produzem as representações , uma vez que a função dessas é de auxiliar o processo de
formação de condutas, de formas de pensar sobre algo e de orientação do processo de
comunicações. Intervir nesse processo de construção das representações seria a mesma coisa que
dar possibilidade de transformar e mudar, em certa medida, as relações do sujeito com o outro
representado. Esses princípios norteadores das representações sociais se associam a uma

perspectiva de concretização de uma identidade que é forjada nessas teias e nesses processos
intrínsecos de atuação do sujeito em sociedade.
Como as representações são sempre estruturantes, elas constroem um mundo tal como ele é
conhecido e as identidades que elas sustentam garantem ao sujeito uma visão espacial de mundo.
Essas representações a serem internalizadas passam a expressar as relações desse sujeito com o
mundo e como este está posicionado. As identidades que são criadas nesse processo assumem a
estabilidade que garante segurança para os sujeitos encontrarem um lugar próprio, uma zona de
conforto e acomodação. Desta forma, toda identidade exige um reconhecimento e um estágio de
estabilidade.
No tocante à construção das identidades de raça e gênero, quero fazer uma análise mais
aprofundada, chegando ao cerne da questão. Nesse processo, reconheço que as representações
sociais que vão operar nos mecanismos ideológicos e vão dar sentido na construção da identidade
de raça e gênero que terão um posicionamento mais fixo, ganhando uma maior estabilidade e
permanência dentro das interpretações psicossociais das pessoas, se formos comparar com outros
elementos e categorias.
Então, os atores sociais se situam e expressam identidades de raça e gênero tomando
consciência do significado, se reconhecendo e fazendo parte de grupos específicos de gênero/raça.
A definição do eu com referência a (raça /gênero) vai se cristalizar num estado de entendimento e
orientação bipolarizada às posturas de meninos e meninas no mundo, em sua tenra idade, não
obtendo significativas transformações – mudanças, rupturas profundas, que possibilite o seu
desencaixe total (GIDDENS, 1991) ao longo de sua vida.
Neste sentido fomento algumas reflexões necessárias sobre a noção de identidade para
tentar dimensionar o significado das diferentes construções identitárias que nascem em contextos
sociais singulares e devem ser pensadas numa perspectiva relacional diferenciada, dando
consistência ao meu estudo.
Posso perceber que a identidade é relacional, na medida em que para ser concretizada
temos que nos diferenciar das outras pessoas através das relações que são estabelecidas no âmbito
cultural. Reafirma SILVA,

A identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação
simbólica relativamente a outras identidades (SILVA, 2006, p. 14).

Hall (2005) traz uma contribuição em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade,
onde discute que a identidade é forjada e pressupõe a compreensão de perspectivas, que são as
formações originárias da interação entre o sentimento de pertencimento das categorias específicas
e os desmembramentos sociais que são concretizados nas práticas cotidianas.
Assim as identidades são fabricadas por meio da identificação da diferença, mas isso não
ocorre só por meio de sistemas simbólicos de representação, mas também por meio de formas de
exclusão social. No tocante às variações e diferenças associadas ao gênero e à raça, estas vão
permitir que a relação entre representações e identidades se torne clara através da diversidade de
contextos, explicando a significação que essas duas categorias assumem enquanto dimensão de
poder no mundo atual.
Outra autora que discute a formação da identidade e da diferença é Candau (2005), em
Cultura(s) e Educação: entre o crítico e o pós-critico mostra uma problematização da
interdependência da identidade e diferença que partilham uma importante característica: são os
atos de criação da própria lingüística, à espera de serem reveladas. Cai nessa análise num
relativismo cultural ao enfatizar as correntes que operam com essa concepção de identidade “Não
há identidade fora da representação, quer dizer da narrativação - necessariamente ficcional - de si
mesmo, individual ou coletiva” (AIRFUCH apud GABRIEL, 2005, p. 53)
Conforme Gabriel(2005), em A identidade (nacional) na berlinda: uma forma possível de
entrar no debate em torno da educação intercultural”,

a identidade não se define em oposição à diferença, mas como elemento constitutivo da
mesma, a identidade carrega com ela o mesmo traço do outro.O desafio é aceitar
identidade e diferença como mutuamente determinadas. A diferença deixa de ser
aprendida como produto derivado da identidade que é vista, geralmente como a norma.
Nesse sentido, produção de identidades implicam necessariamente produção de
diferenças.(GABRIEL , 2005, p.53)

A autora amplia os aspectos intrínsecos da identidade e da diferença, afirmando que a
identidade vai depender da marcação da diferença, através das relações sociais, a diferença
simbólica e a social serão estabelecidas por meio da organização e ordenação das coisas de acordo
com sistemas classificatórios, havendo uma imposição das identidades e diferenças numa
convivência que não é harmoniosa, com caráter estruturante, regidas por hierarquias e processos de
disputas.
Esses sistemas dão ordem à vida social, sendo afirmados nas falas, nas representações, na
memória coletiva e nos rituais, sempre em torno da diferença e de posições sociais, determinando

acessos diferenciados a determinados espaços, moldando consequentemente desigualdades nas
realidades, descensos e conflitos. Segundo afirma Rutherford em seus estudos sobre identidade,

a identidade marca o encontro de nosso passado com as relações sociais, culturais e
econômicas nas quais vivemos agora... a identidade é a intersecção de nossas vidas
cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e
dominação.(RUTHERFORD,1990,P.19-20)

Os aspectos culturais influenciam, sobremaneira, na criação da identidade, bem como os
aspectos das representações sociais, pois a combinação desses dá sentido à experiência e abre a
possibilidade de escolha entre as várias outras identidades possíveis, através de inúmeros processos
subjetivos. Os aspectos identitários se fundamentam no processo de construção de significados e
experiências de um grupo que pertencem elementos culturais inter-relacionados com dominância
em outros significados sem, no entanto, negá-los. Acontece a imposição de uma distinção baseada
em pontos de identificação como idioma, cultura, nacionalidade etc., que provoca um sentimento
de pertencimento e relação do eu com o outro.
Os escritos sobre identidade revelam que, por conta das suas variadas manifestações, esta
se torna objeto de pesquisa, com o objetivo de compreender como esta sendo construída pelos
atores sociais. O sujeito enquanto constructo social interage nas relações instituídas em sua
coletividade incluindo as relações de produção. Circunscreve em si formas de ser, agir, pensar,
vero mundo, sendo em todas essas situações sujeito histórico. Nessa lógica de atuação no mundo
todo sujeito possui várias identidades que são criadas, constituindo um repertório de categorias
como gênero, raça, nacionalidade, social, sexo, etc.
Especificamente quando me refiro à identidade racial ou de gênero percebo que essa
temática ainda é uma questão complexa que demanda discussões e pesquisa radicais, se insere
no campo das subjetividades humanas, onde acontece a sua acolhida pelos outros elementos
associados que são as imagens, representações sociais, codificações etc.
Existem muitos autores, teóricos da contemporaneidade, como Hall (2005), Moita (2002) e
outros que defendem a transitoriedade e a instabilidade das identidades que estão sempre em
processo de construção. Segundo Hall,

o termo é demasiadamente complexo e torna-se uma “celebração móvel”: formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não
biologicamente (HALL, 2005, p.13).

No entanto, percebi também, através da minha pesquisa e das reflexões que fiz, a existência
de identidades que se mostram estáveis em sua essência e em suas relações cotidianas. É
importante ressaltar que a identidade dentro do prisma dos aspectos raciais e de gênero são
exemplos. Pois, se perpetuam graças a aspectos que asseguram uma relação identitária e constroem
uma referência, um sentimento de pertencimento atrelado aos pressupostos epistemológicos e de
fundamentação dessas mesmas categorias.
Sua identidade racial é determinada pela visibilidade de elementos representativos como a
sua ancestralidade, a expressão e transmissão oral classificada por (LUZ, 1983) como sendo
interdinâmicas, interpessoal ou intergrupal, e, portanto sua simbologia, conforme essa lógica,
também é eminentemente contextual e histórica.
A existência de uma cosmovisão negra ligada a sua religião com suas variáveis simbólicas
e rituais singulares integram e garantem um continuum à organização de um complexo cultural,
herança material e espiritual. Conforme Luz (1983) em sua obra Cultura negra e ideologia do
recalque acredita-se que em relação ao processo civilizatório, a religião é fonte depositária dos
conhecimentos, “fonte e dinamizadora de um ethos, indicadora de comportamentos, hábitos, enfim
de uma maneira negra de ser” (LUZ, 1983, p. 38). Assegura uma forma própria de obtenção da
coesão social, garantindo assim significados, representações, reforçando e ensinando valores
indicativos de comportamentos

para

permanência desse mesmo aparato cultural. Valores

endógenos e próprios reificados que vão ter caráter de permanentes na constituição da identidade
racial negra.
Segundo Luz (1983) esses elementos constituem a matriz e a força motriz do processo
dinâmico civilizatório e cultural negro, possuem determinadas características, reflexo do processo
das contigências históricas e formas dinâmicas com que se estabeleceram. Também ressalto que
são pressupostos significativos para a construção da identidade negra e tomada de consciência para
a luta contra o recalcamento ideológico, situando-se criticamente em relação às ideologias que
representam inferiorizações do negro. A identidade negra, nessa dimensão de análise, não se
fragmenta, não é instável, pois é condição primeira a integração desta em torno desses
pressupostos de coesão cultural para que aconteçam as relações identitárias raciais e os seus
valores sejam considerados.
Os problemas com a integração social individual, onde são identificados os estigmas de
raça, não devem ser traduzidos como instâncias de impossibilidades, congregando concepções

etnocêntricas que ecoam em posicionamentos de preconceito e processos extremamente complexos
de racismo, mas que sejam ressignificadas frente à necessidade coletiva de esclarecer os valores
civilizatórios negros. Isto significa fazer uma releitura de aproximação e símbolos culturais com
vistas às práticas de conscientização política e de redimensionamento da auto-estima do negro.
Da mesma forma a identidade de gênero tem em sua formação uma perspectiva estável de
constituição, pois inicialmente o ser menino e ser menina se constroem com base no discurso do
sexo e no prolongamento das mediações históricas, sendo assim uma construção cultural dentro
de uma socialização onde vão apreender a ser homens e mulheres. Nenhuma das crianças
entrevistadas demonstraram conflitos ou instabilidade em afirmar a sua identidade de gênero.
Todos os sujeitos tinham categoricamente certeza de suas identidades de gênero, em ser meninos e
meninas.
Pelos dados observados na investigação o processo de construção dessas identidades se
convertem em uma força impositiva da categorização nas representações de gênero e raça que
circulam em volta da criança e são tão significativas que ela sempre vai aparecer como meninos e
meninas negro(a)s, pardos(a)s e branco(a)s, amarelo(a)s, indígenas imprimindo identidades sociais
específicas. A criança é construída como um ser com gênero e raça pelos seus pares à sua volta, e
vão, consequentemente, sendo educadas e condicionadas a agir em relação a maneira como são
vistas pelos outros e como vão ser percebidas por elas mesmas.
No que tange a problemática das identidades de gênero e raça é sempre recorrente
mencionar as relações de poder que se encontram implícitas. O processo de afirmação e
consolidação do poder vai, paulatinamente, condicionando espaços de ação e intervenções no
âmbito social. Reforço com uma afirmação de Silva (2007) em seu artigo intitulado
Branqueamento e Branquitude: conceitos básicos na formação para a alteridade no qual destaca
que “Essas atitudes revelavam dificuldade em manter relações não hierárquicas, tendências a
identificar o “outro” como ocupando espaços que não lhes são próprios, a tratá-lo como objeto de
brincadeiras.” Essa atitude decorre de uma hegemonia política e econômica, que constroem
ideologias e representações sociais etnocêntricas e sua conseqüente internalização pelos mesmos
sujeitos e por outros grupos que na relação social mantém uma relação unilateral de subordinação
e são representados de forma recalcada (SILVA, 2007; LUZ, 1983).
Entendo que todas as práticas de significação que produzem novas proposições envolvem
relações de poder, pois a identidade se vincula também às condições sociais e materiais que darão
simbologia às relações culturais, definindo os sujeitos que por destino serão excluídos do processo,
ou não. Em vista disso os elementos sociais, psíquicos e simbólicos são necessários à construção e

à manutenção das identidades e da conseqüente diferenciação social. Conforme Berger &
Luckmann,

A identidade é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada é mantida, modificada
ou mesmo remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais implicados na
formação e conservação da identidade são determinados pela estrutura social (BERGER &
LUCKMANN, 1976, p.228).

Reforço esse pensamento e tento explicar as representações sociais/ raciais citando Luz,

Como até hoje os contatos entre a sociedade global e as comunidades negras foram
permeados por uma comunicação cheia de ruídos, tanto de um lado quanto de outro, existe
idealizações e deformações daqueles que nelas estão interligados.Os valores, padrões, a
estrutura de comportamento etc. sendo diferentes e desconhecidos geram então uma
situação de ruído (LUZ, 1983, p.24-25).

A diferenciação social é que vai dar seu “impriming” a certas categorias de sujeitos que vão
assumir identidades legitimadas ou não, os localizando em espaços também legitimados ou não. O
sujeito assim pode assumir uma identidade a partir das suas diferentes épocas e contextos sociais.
Assim, podemos observar também a perspectiva da historicidade interferindo e atuando de maneira
significativa para a concretização das identidades, vinculando-as aos contextos histórico-sociais
determinados. Na medida em que os indivíduos são colocados frente a sistemas de significações e
representações culturais, são confrontados por uma pluralidade de identidades complexas, que
configura subjetividades, mentalidades, imaginários, representações e práticas.
Segundo Moura (2005) a identidade é explicada conotativamente por um tecimento em
relação a própria realidade social ou tessitura, se complementando. Ao passo em que cada
dimensão dessas tem no seu estabelecimento um drama complexo de rupturas, conflitos e
mudanças, em seus embates cotidianos de construção de significados.

Não faz sentido falar em uma identidade ou a identidade como uma coisa dada. O que se
pode observar e experimentar são identidades em interação, tanto em dinâmicas de
consenso como em dinâmicas de conflito. Proponho compreender a construção de uma
identidade, ou de identidades, como um texto. E um texto pode ser compreendido pelo
menos em três dimensões. A primeira, de tecimento. O olhar que capta uma identidade,
desta forma normalmente deseja conhecer seu processo de construção. A segunda
dimensão é tecido. Costumamos realçar esta dimensão quando miramos uma identidade a

partir de uma obra artística ou literária ou de um ensaio científico que ofereça uma versão
de uma sociedade, grupo ou individuo. E podemos ainda perceber o texto numa dimensão
de Contextura, tessitura. Esta concepção de identidade costuma conferir mais importância
à estrutura do contexto identitário. (MOURA apud RUBIM, 2005, p. 80-81)

Assim, a identidade deixa de ser vista como conjunto das expressões de uma dada
realidade, passando a ser construída e mediada no processo de produção dos sentidos ligados às
praticas culturais individuais e coletivas. Quando me reporto a identidade de raça entendo que esta
não apresenta uma instabilidade na adoção dos seus elementos básicos, que para além da
construção de identidades estão vinculados a etnia, ou seja, uma identidade étnica garantindo a
sobrevivência de sua cultura. Sansone (2003) em Negritude sem Etnicidade: o local e o global nas
relações raciais e na produção cultural negra no Brasil afirma que,

se a identidade étnica não é entendida como essencial, é preciso concebê-la como um
processo, afetado pela história e pelas circunstâncias contemporâneas e tanto pela
dinâmica local quanto pela global. A identidade étnica pode ser considerada como um
recurso cujo poder depende do contexto nacional ou regional (SANSONE, 2003, p. 4).

Os componentes significativos como religião, dança, literatura, oralidade, ancestralidade e
traços culturais se remetem e são instrumentos usados para recriar um vinculo com a África,
como fonte de inspiração, e em linhas mais gerais, é o resgate e fidelização às tradições ancestrais
necessitando constantemente ser ressignificadas e reiteradas no âmbito político-cultural e social,
pois seus elementos, principalmente os culturais vem sofrendo, no âmbito da chamada “sociedade
global” um perverso recalcamento ideológico (LUZ,1983) que de muitas formas corresponde a um
obstáculo a sua ascensão, autonomia e legitimação social. Esses elementos são importantes para a
preservação de suas tradições e se constituem um ícone poderoso na conquista de status
(BUTLER,1998) por representarem um espaço cultural de resistência e ação política para o
desenvolvimento de sua identidade afro-brasileira, apesar do contexto adverso em que foi criado e
mantido.
Por exemplo, Joaquim (2001), em O papel da liderança religiosa feminina na construção
da identidade negra diz,

o candomblé é uma comunidade que propicia ao membro o exercício da cidadania, que
consiste no direito de os negros preservarem as suas identidades étnicas,individuais e
coletivas, conhecerem as normas e regras para agirem no cotidiano, aprofundarem sua
história, cultura, cultuarem os Orixás (JOAQUIM, 2001, p. 140).

A perspectiva crescente de ressignificação dessas estruturas sociais e culturais colocam em
foco as lutas pela afirmação da identidade racial e, acrescente-se, a étnica. A construção da
identidade abre a possibilidade de novas articulações: a recriação de pressupostos identitários, a
conscientização de sujeitos que foram invisibilizados pela sociedade, convertendo para uma
atmosfera de reforço das suas bases culturais, revalorização de suas potencialidades, sua
contribuição nos setores econômicos-sociais, reconfigurando realidades, abrindo a possibilidade de
visibilidade de sujeitos que ratificam suas identidades e que advogam um reconhecimento
institucional e social.
Existe uma pluralidade de expressões reconhecidas democráticas que têm ganhado
visibilidade nos discursos contra-ideológicos das organizações políticas de grupos minoritários,
portanto a visão anteriormente reproduzida hegemônica/etnocêntrica de identidade tem sido
trocada por uma visão pluralista/ relativizadora dos sujeitos. Como exemplo posso citar a atuação
do movimento negro organizado na sua retórica contra as desigualdades raciais, no qual enfatizam
um anti-racismo diferencialista, entre outras coisas, tentam dar uma redefinição do negro e da
concepção de negritude, forjando a reconstrução de sua identidade racial e cultural. Preconizam
uma tomada de consciência política para conquista de sua plena cidadania. Os resultados e
conquistas ganham notoriedade na mídia, constantemente e no âmbito acadêmico através das
discussões sobre as políticas afirmativas de reparação histórica e social.
Esse segmento da sociedade solicita, assim, uma igualdade material ou substancial, fruto da
inoperância da igualdade formal para a resolução das desigualdades sociais profundas, imprimindo
um caráter compensatório, ou seja, aliada a uma idéia de justiça social, configura-se não como
instrumento de combate à pobreza, a não ser de forma reflexa, já que a exclusão gera pobreza, mas,
como mecanismo de combate ao racismo. As ações afirmativas para negros criam, desta forma,
conflitos, porque quebram privilégios históricos dos brancos, sempre protegidos por uma
legitimidade de um silêncio conveniente.
A reflexão perpassa pelo não reconhecimento correto de um individuo ou de um grupo a
que ele pertence, e tende a gerar ou fortalecer uma distorção social, já que a integridade da forma
de vida e das tradições pertencentes ao individuo findará por não manter a integridade e a
dignidade deste componente dos grupos marginalizados. Por isso, o avanço social deve ter como

plataforma de ação uma política de respeito por toda a diferença. A questão não é o
reconhecimento estatal da identidade de um grupo, mas é mudar o processo decisório público, com
a participação das minorias, e construir com elas um acesso interventivo.
Frantz Fanon, pensador da Martinica, em Pele negra máscaras brancas afirma que
“racismo é racismo”: ou a sociedade é racista ou não é racista e racismo mata de forma simbólica,
a longo prazo, num processo continuo e permanente que opera de forma significativa,
principalmente, e inclusive, no ensino fundamental.
Por isso que nos debates em torno da discussão sobre construção das identidades de gênero
e raça, quando me reporto ao espaço escolar, enquanto espaço privilegiado de construção de
identidades e diferenças, tenho que reconhecer a atuação desses grupos contra-ideológicos e
também suas influências na educação. Por isso a escola vem sendo questionada e redimensionada
nesse processo para poder atender à essas exigências dos grupos militantes.
A incorporação desse domínio de estudo no campo educacional, trouxe várias implicações
que fomentam debates em torno do tema identidades de raça e gênero, permitindo uma infinidade
de leituras e de práticas cotidianas, propiciando diferentes posicionamentos políticos e
pedagógicos por parte dos seus sujeitos. Repercute direta ou indiretamente nas representações e
práticas educacionais e são influenciadas por outras instituições e órgãos em interface com a
escola, igualmente legitimadas como: a família, religião, associações, comunidades e mídias,
principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, justificando a relevância social e científica
deste estudo que traz à tona e dá ênfase à abordagem identitária que se constrói em torno da
representação de gênero e raça no espaço escolar, como ponto de partida para a reflexão e
desdobramentos teóricos e práticos/empíricos com relação a essa tomada de consciência
identitária.
Quando me reporto às crianças, elas já nascem em um mundo que já está dominado pelas
representações sociais de sua comunidade, o que lhe norteia um posicionamento em um conjunto
sistemático de relações aprioristicamente pré-estabelecidas em que vão demonstrando uma
conscientização crescente de sua situação no mundo. Essas perspectivas têm sido mais importantes
na proporção que a identidade de gênero e raça atuam e concentram dimensões maiores, caracteres
marcantes e representativos do mundo social em que a criança está inserida.
De início a criança se configura como objeto para a representação que outros sustentam
dela e é gradual a internalização dessas representações. A criança passa a se auto-identificar e ter a
real dimensão da sua posição dentro do mundo estruturado. Isto é, de uma outra perspectiva, a
identidade é formada pela auto-representação que tenho de mim mesmo e também pela forma
como os outros que estão a minha volta me vêem, ela sempre é assimilada e aceita por um

processo de interação com os outros. Isso que dizer que, são legitimadas pelos outros e só depois
que uma identidade é confirmada, é que pode tornar-se real para a pessoa à qual pertence.
As representações de gênero e raça fornecem uma referência importante, pois norteiam e
emergem enquanto processo psicossocial, sendo condicionada por um modo de organização de
significados com referencia a algo ou alguém, através da qual a criança adquire uma identidade
que lhe permite centrar-se no mundo e no cotidiano como sujeito social.
A identidade de gênero da criança é construída primeiramente num processo simbólico com
as figuras parentais, na interação com o meio, perpassando pelo âmbito escolar até expressar-se
como individualidade e sensibilidade de reconhecimento do eu singular diferente do outro.
Bettelheim (1988) nos coloca:

a criança responde ativamente às reações íntimas do adulto, seja nas expressões faciais: ou
pelo jeito como o corpo do adulto enrijece; ou pelas palavras que acompanham o que o
adulto está fazendo, ou por inúmeros outros sinais. Sendo assim, ao exprimirem seu
comportamento com relação à criança, vão influenciar no desenvolvimento da sua
individualidade. (BETTELHEIM,1988 , p.130)

Com tudo isso, os indivíduos vivem no interior e em meio a diferentes instituições, que
corresponde às famílias, às instituições educacionais, aos grupos de trabalho, entre outros,
inseridos nesses espaços estabelecidos e atuando, onde tendem a assumir uma realidade material,
um espaço, um lugar e um conjunto de recursos simbólicos que vão intervir de forma intensa
através das relações sociais. Assim, em interação com outras crianças, aprendem-se atitudes,
opiniões, valores a respeito da sociedade, mais especificamente, do espaço de inserção de seu
grupo social. Através das experiências vividas a socialização ocorre paralelamente à necessidade
de absorção de regras afirmadas pela sociedade.
Como foi evidenciada no campo empírico, nesse início de vida a escola e a família são os
mediadores primeiros e mais significativos, representando sempre o seu mundo social. Inserida
numa cultura que, de certa maneira, já pré-estabeleceu os limites de sua atuação, restringindo sua
liberdade de expressão muitas daquelas crianças vão tentar atender às expectativas da família e da
comunidade em relação ao seu desempenho profissional e pessoal, internalizando os valores e os
comportamentos para ser bem aceita, agindo dentro dos padrões, ou buscando a ruptura e
enfrentando as situações de contestação. Outra discussão reprodutivista é trazida por BOURDIEU,
onde afirma:

Na realidade cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas,um
certo capital cultural e um certo ethos, sistemas de valores implícitos e profundamente
interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital
cultural e à escola.(BOURDIEU, 1998,P.41-42)

A escola também é de fundamental importância na construção dessas identidades, porém
alimenta de forma subjetiva representações, simbologias, correspondendo a um mecanismo de
reprodução social. A legitimação da reprodução se acentua quando começa a acontecer uma
facilitação por parte dos sujeitos envolvidos em considerar como naturais condições sociais,
comportamentos, modos de ser e caracteres como um emblema essencial, inato e pertencente a
dons e indo mais além, esse estado de coisas se agrava quando a tradição escolar conserva uma
prática de apagar as identidades sociais não-hegemônicas ou de torná-las invisíveis, fazendo a
distribuição dos indivíduos em posições com dimensões classistas na sociedade, naturalizando e
justificando práticas desiguais, relações de poder e dominação de raças e, aqui, especificamente de
gênero, como pode citar GROPPA,

o ambiente escolar pode reproduzir imagens negativas e preconceituosas, por exemplo,
quando professores relacionam o rendimento de suas alunas ao esforço e ao bom
comportamento, ou quando as tratam apenas como esforçadas e quase nunca como
potencialmente brilhantes, capazes de ousadia e liderança (GROPPA, 1998, p.102).

2.2 A EDUCAÇÃO E SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA EXCLUSÃO

A proposta de educação a ser implantada aqui no Brasil obedeceu, desde o início, a
objetivos traduzidos em exclusões dimensionadas, pontuadas em períodos históricos específicos:
no período colonial, primeiro período, tem-se uma exploração predatória, expropriação das
riquezas naturais e desenvolvimento de um comércio internacional-exportador. Na sociedade em
formação, a educação não constituiu uma prioridade, pois não permitia a aquisição de bens, não
representando um valor social nem econômico. No segundo momento educação nasce a partir da
exigência de dominação e se insere nesse processo como instrumento de aculturação, através de
uma metodologia catequética de índios, bem como dos filhos menores dos colonos brancos, do
sexo masculino, visando uma expansão do cristianismo,enquanto que as meninas eram doutrinadas
nas capelas e igrejas.

A infância indígena e negra é destituída de humanidade, considerada incivilizada, além
disso, a criança negra constitui um problema, quando se mensuravam os custos da sua manutenção
com alimentos e formação, inútil para os interesses capitalistas, bem como a infância mestiça
originária das relações inter-étnicas, consideradas degeneração humana, enquanto que a infância
branca, embora não reconhecida (ARIÉS, 1981) tinha uma valoração de ser bela, nobre e
civilizada.
Mas tarde, no império, esse dimensionamento não muda para os sujeitos que se
encontravam em desvantagem como negros, índios e mestiços. Os filhos dos mais abastados iam
para o exterior prosseguir seus estudos, a maioria da população permanecia analfabeta, até a
chegada da família real ao país onde as primeiras escolas de ensino superior eram destinadas aos
filhos das minorias privilegiadas. Percebe-se que a escola classista é mais um dos espaços
destinados

à

reprodução

da

hierarquia

sócio-econômica

brasileira.

Importante ressaltar que nesse momento a mulher limitava-se ao espaço doméstico e,
consequentemente,

o seu

universo de aprendizagem estava articulado às

atividades nele

exercidas, excluídas do espaço público. Como afirma Saffioti (1976, p. 189) “o ideal de educação
feminina limitava-se exclusivamente às prendas domésticas”, era destinado a elas somente as
tarefas do espaço privado. Os conventos no século XVI e XVII representaram a institucionalização
da instrução feminina e mais tarde as escolas profissionalizantes para o ensino do magistério de 1°
grau. É importante ser pontuado que nesse segundo período,

não existia a exigência de conclusão do curso primário para o acesso aos outros níveis, a
elite educa seus filhos em casa, com preceptores. Para os demais seguimentos sociais, o
que resta é a oferta de pouquíssimas escolas cuja atividade se acha restrita à instrução
elementar: ler, escrever e contar (ARANHA, 1996, p.155).

No terceiro período, o republicano, têm-se um projeto de modernização, universalização do
saber, a laicização e a gratuidade, dando acesso a todos os cidadãos num discurso democrático, que
encobre a contradição dualista de se ter espaços escolares para dois sujeitos, a escola (pública e o
ensino técnico-profissionalizante) para as classes populares, os negros, mestiços, índios, pobres e
a escola (particular) para os ricos brancos, proporcionando ainda a possibilidade de acessibilidade
ao ensino superior.
Aliado a esse sistema educacional, o Brasil manteve um processo de reprodução da
desigualdade entre classes e desigualdade racial. As teorias racistas presentes no cotidiano escolar

sofrem um processo de retroalimentação e terminam por legitimar o racismo presente no
imaginário social e na prática social e escolar. Desta feita, com a abertura do ensino público,
extensivo a todos e com sua gradual sucatização deste, principalmente, durante o quarto momento,
o do regime militar, as classes médias foram se afastando destes procurando as escolas particulares
cada vez em grau maior de expansão, deixando as escolas públicas para as minorias sociais em
seus níveis (Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante). O ensino normal para a mulher
correspondeu a uma oportunidade de continuidade dos estudos para as moças provenientes da
camadas poucos privilegiadas da sociedade. Os cursos superiores eram destinados aos homens
brancos, nível onde eram investidas maiores somas de capital estatal.
Acontece a reafirmação, no século XX, da necessidade da escola pública, igualitária,
gratuita e obrigatória, devido à intensificação da atividade industrial e do aumento demográfico.
De acordo com a atuação e destinação, a escola oferece aos alunos brancos e negros oportunidades
diferentes para se sentirem aceitos, respeitados e participantes da sociedade brasileira. A origem
étnica condicionou um tratamento diferenciado na escola, aliado a tradição humanística, retórica e
literária, distanciada da realidade concreta, não contemplava os outros sujeitos, negros, índios e
mestiços, que ficaram excluídos desse processo. O silêncio sobre o racismo, a desvalorização do
gênero, o preconceito e a discriminação nas diversas instituições educacionais, não só são
subsídios para a histórica orientação eurocêntrica da educação brasileira como mostra o quão a
educação e a escola estiveram atuando em favor de uma classe privilegiada, contrariando o
pluralismo étnico-cultural da sociedade brasileira. Somatizou também uma mentalidade
escravocrata, que não valorizava o trabalho feito com as mãos, pois considerava um ofício inferior,
por isso o ensino técnico-profissionalizante fica restrito por muito tempo às classes populares,
como caminho mais curto para se chegar ao mercado de trabalho. Em Romanelli,

a legislação acabou criando condições para que a demanda social da educação se
diversificasse apenas em dois tipos de componentes: os componentes dos estratos
médios e altos, que continuaram a fazer opção pelas escolas que “classificam”
socialmente e os componentes dos estratos populares, que passaram a fazer opção pelas
escolas que preparavam mais rapidamente para o trabalho (ROMANELLI, 2001, p.169)

A partir dos anos 90 setores da sociedade civil tem se expressado com maior autonomia,
fazendo pressões, exigindo maiores direitos com reação a qualidade na educação, o acesso e o
respeito à pluralidade cultural. A escola é o palco de engajamento para reaprendizagem e tomada
de consciência que levam a uma sociedade mais justa e igualitária. Movimentos de militância e

contra-ideológicos emergem e trazem como bandeira de luta o respeito à pessoa humana e
diversidade étnico-racial.
A escola brasileira em sua trajetória de afirmação produziu diferenças, distinções e
desigualdades. Como importante instituição social se incumbiu de separar e impedir o acesso de
alguns sujeitos que sofreram exclusão social e obedeceram a múltiplos mecanismos de
classificação, ordenamento e hierarquização. Nesse sentido Hasembalg (1979), Munanga, (1994;
1996) e Bourdieu (1998) discutem a compreensão do funcionamento da escola, sua função de
conservação social, de reprodutora das desigualdades, através da manutenção de um modelo de
raça e gênero de determinados segmentos, bem como a legitimação de relações desiguais e
mecanismos de super-seleção impostos pela escola, contribuindo sobremaneira para a discussão da
pesquisa. Bourdieu afirma que:

A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação para
a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do ensino e da cultura
transmitida, ou melhor dizendo, exigida (BOURDIEU, 1998, p. 53).

E complementa o seu discurso,

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionada pela sua
posição na hierarquia social, e operando uma seleção que sob as aparências da equidade
formal – sanciona e consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as
desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima (BOURDIEU, 1998, p. 58).

A escola reproduz desigualdades entre os sujeitos, se convertendo em processos de
representações sociais, reforçando práticas excludentes dentro do seu imaginário social,
determinando tratamentos diferenciados se refletindo em sérias conseqüências para determinados
grupos minoritários. Reforça Queiroz,

Desde muito cedo, a criança negra está sujeita ao mecanismo de discriminação presente no
interior da escola que atenta contra a sua auto-estima comprometendo a construção de uma
imagem positiva de si mesma (QUEIROZ, 2005, p.140).

E acrescento Silva, em seu artigo Movimento negro Brasileiro e sua trajetória para a
inclusão da diversidade étnico-racial quando afirma sobre,

a escola ser reprodutora de uma educação eurocêntrica, excludente e desarticuladora da
identidade étnico-racial e da auto-estima desse povo apresentando através de suas
entidades, uma educação paralela, pluricultural, colocada nas escolas através da ação dos
seus militantes.Uma retrospectiva do processo educativo do Movimento Negro torna
evidente o seu esforço para instituir ua educação que contemple o processo civilizatório e
desenvolva a identidade e a auto estima negra (SILVA, 1992, p. 140).

Considero então o espaço escolar como sendo o “lócus” de reprodução do modelo social e
de uma educação que contribui com a disseminação de valores e comportamentos presentes na
ideologia através de sua dinâmica cotidiana, seus saberes/fazeres convertidos em suas práticas
pedagógicas. Dessa forma a introjeção de representações e identidades em relação à raça e ao
gênero é feito de uma forma tácita, reforçando aspectos discriminatórios e excludentes que
historicamente têm atravessado os modos de organização sócio-econômica. Meninos e meninas
aprendem e internalizam seu gênero. Louro, nos auxilia afirmando:

Envolvidos por tais dispositivos e práticas, constituem suas identidades escolarizadas.
Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados por
meninos e meninas, tornando-se parte de seus corpos (Louro, 1997, p. 61).

São criadas práticas e situações, que levam à inibição das crianças e de sua capacidade de
requerer suas exigências, seus interesses e reforço dos seus aspectos culturais, sua condição
política e econômica que se substancia nas categorias de gênero e raça. Souza complementa:

A questão racial está, portanto, manipulada de forma a conservar os segmentos e grupos
dominados dentro de uma estrutura já estabelecida. As oportunidades e a ascensão social
não são idênticas para os negros e os brancos, mas joga-se sobre o negro a culpa de sua
inferioridade social, econômica e cultural (SOUZA, 1991, p. 38).

O processo de acabamento desses sujeitos é continuado, visível e sutil, devendo-se perceber
essas práticas que os envolvem. Tenho a tarefa mais urgente: através de uma reflexão mais

aprofundada das categorias de raça e gênero entender como o cenário da pesquisa se evidencia e o
quanto esses dois enfoques de gênero e raça são relevantes para se entender a educação formal e
suas articulações com outras instâncias sociais, a expressão dos mecanismos de naturalização
dessas representações identitárias que na maioria das vezes são construídas e se tornam passíveis
de serem tomadas como algo normal, conservadas através de reforços teóricos/históricos
hegemônicos,

aparecendo

como

desvantagens

sociais,

desqualificação,

preconceitos,

discriminações, opressão e relações desiguais de poder.
Por isso é de fundamental importância, para a compreensão dessa pesquisa, o
aprofundamento sobre a categoria de raça e de gênero, concebidas como essenciais e como
caracteres construídos nos corpos físicos, para que se possa pensar com mais propriedade nas
questões travadas na contemporaneidade, bem como na abrangência das mesmas, seus
entrecruzamentos e seus desdobramentos no âmbito social e educacional.

2.3 A CATEGORIA RAÇA

Nos séculos XIX e inicio do séc. XX a visão que sustentava afirmativas neutras e empíricas
tinha forte influência ideológica vindo a fundamentar uma hierarquização dos povos em raças
desiguais e em estágio evolutivos diversos, tornando-se discussão central e que a partir das
determinações políticas, estabelecem as bases filosóficas para se pensar a diversidade da
humanidade enquanto totalidade. Essa visão é significativa para a compreensão dos discursos e
desigualdades sociais e raciais contemporâneas que estão em voga em nossa sociedade. No
processo de diáspora para o Brasil e dentro de uma lógica de domínio de continentes, o povo
africano será, no âmbito econômico, considerado força de trabalho a ser explorada. No que Luz
complementa:

No contexto colonial-mercantil-escravagista, a ideologia evolucionista deu novas cores
“teológicas” e “cientificas” a essas dicotomias, mediante, complicadas teorias. O intuito
era representar e justificar as conquistas de povos, de seus territórios, e a exploração
escravagista (LUZ,1983, p. 65).

No âmbito jurídico- político não são considerados sujeitos de direitos legítimos. E no
âmbito ideológico como ressalta Luz (1983, p.67) havia um “esforço para desculturalizá-lo e
representá-lo como boçal, rude e primitivo. A ordem instituída oficial visava legitimar a norma
jurídica e

justificar a exploração econômica sobre esses sujeitos”. A desculturação foi

implementada e reforçada por um cabedal de ideologias intrínsecas a toda forma de exploração
colonial, correspondendo a uma expressão de dominação política, econômica, cultural e étnica.
Conforme os estudos de Moutinho (2004), Schwarcz (1993), Cavalleiro (1998), Silva
(2004), Munanga (1996), Sodré (2001), Luz (1983), Fernandes (2008), Chiavenatto(1986) muitas
teorias vão ter como objetivos subsidiar a dominação e exploração científica dos povos nãoeuropeus, em destaque, africanos, tentando explicar a origem das diferenças humanas, unificando o
seu discurso a uma lógica de dominação que normatizou a superioridade do homem branco
europeu, “raça branca” em relação às “raças negra e índigena”. Era tema constante de debates e
reflexões quando se pretendia reforçar dominações políticas e discursos civilizatórios.
O termo raça é introduzido na literatura mais especializada em inícios do século
XIX, a idéia da existência de heranças físicas permanentes entre os vários grupos
humanos (SCHWARCZ, 1993, p. 47).

As heranças físicas constituir-se-iam como indicadores de diferenciação e desigualdades
entre os grupos humanos, havendo uma natural hierarquização entre os povos classificados como
inferiores e superiores, em consonância e como indicativo do grau de “desenvolvimento e
progresso” que apresentassem. Esses pressupostos colocados dessa forma ganhavam conveniência
aos propósitos e objetivos dos países europeus e reforçavam interesses políticos e econômicos
colonialistas e imperialistas de dominação sobre os novos continentes, que deveriam ser
explorados de forma intensiva para que seus acúmulos se convertessem em desenvolvimento,
progresso e riqueza. Muitos estudos vão ecoar e articular pensamentos etnocêntricos europeus,
expressão teórica que vai determinar as relações de opressão e exploração. Ofereceu lastro ao
racismo científico que ganha legitimidade sobre a forma de naturalização das desigualdades
humanas e sociais sobre os povos.
Assim, considero importante dar ênfase ao ponto de vista histórico, não obstante essas
concepções subsidiarem novas ideologias de dominação, como as que serão refletidas a seguir: a
ideologia do branqueamento e a ideologia da democracia racial mesmo se mostrando refutáveis,
não deixaram de naturalizar preconceitos, rejeição e recalque, conseqüência do olhar etnocêntrico
sobre os povos.

2.4 A IDEOLOGIA DO BRANQUEAMENTO E O RECALQUE: NATURALIZAÇÃO DE
PRECONCEITOS E DESIGUALDADES

Conforme Luz (1983), no período pós-abolição, o processo imigratório almejado teria
triplo objetivo: do ponto de vista econômico o de impedir a integração do negro no âmbito
profissional, cerceando a sua atuação no mercado de trabalho, como conseqüência, o impedindo
de galgar status social e se equilibrar economicamente, retirando-o do direito de ser cidadão. No
aspecto social seria influenciado pelo enraizamento da ideologia do branqueamento, apropriado
por grande segmento da sociedade brasileira na medida em que ganhava articulação com a teoria
da democracia racial, retirando do foco e silenciando acirramento dos conflitos raciais, dando
credibilidade à idéia de uma coexistência pacífica e igualitária extensivos ao âmbito social. Do
ponto de vista político-desenvolvimentista expandiu uma mentalidade de que estes seriam
incapazes, sem qualificação, para estarem a frente de trabalhos valorizados no mercado capitalista,
sendo conveniente a imposição da força de trabalho do branco, com um objetivo de obedecer a
lógica de progresso e desenvolvimento.
Para Santos (2005, p. 14-15) em O poder da cultura e a cultura do poder: A disputa
simbólica da herança cultural negra no Brasil ao citar Florestan Fernandes, diz que este
argumentava que o ideal de democracia instituído aqui, foi, em prática, na realidade, considerada
um mito e constituía em certo sentido uma distorção originada do mundo colonial, como proposta
à inclusão de mestiços no seio da realidade da grande família e foi também um mecanismo de
aceitação do mestiço.
Acredito que a invenção da democracia racial e o projeto de formação de identidade do
povo brasileiro foi uma mentira, formulada por um grupo de dirigentes que não almejavam
pertencer ao povo em sua totalidade. Isto é, acrescento que foi um projeto de um corpo intelectual
político organizado que não aceitava imagem de uma nação miscigenada, tentando camuflar a
verdadeira identidade, inventando uma coexistência pacifica sob o título de democracia racial.
Na medida em que os negros se tornaram cidadãos de direito e almejavam por respeito às
suas diferenças, aceitar essas diferenças deveria pressupor condições recíprocas igualitárias de
oportunidades. E era justamente isso que as classes dominantes hegemônicas não aceitavam.
Assim, a ideologia do branqueamento se inicia em meio ao processo histórico pós-abolicionista.
Essa forma de pensar, tem como um dos seus fatores de elaboração o fato da sociedade branca ter

medo e tomar como ameaça à manutenção do seu status quo, as mudanças geradas nas relações
sociais com o fim direto da dominação branco/negro do período colonial (SILVA, 2004).
O ideal de branqueamento marca a história brasileira do século XX, tendo como auge a
política nacional de promoção da imigração européia, que pressupunha que a solução para o
problema racial se daria pelo “melhoramento” da raça negra com a miscigenação e pelo
crescimento gradual da parcela de brancos, oriundo da alta taxa de mortalidade entre os negros e
dos incentivos estatais para a imigração européia .
O projeto nacional de branqueamento se serviu

do discurso de Gilberto Freire para

sedimentar como prioridade a mestiçagem através da idéia da democracia racial, como ideologia
racial dominante. Fruto dos interesses das políticas governamentais, arquitetando sutilmente
valores raciais, apresentando o desvalor do negro, contrapondo a legitimidade e mérito social 11 do
branco, a democracia racial correspondeu a uma fábula da coexistência pacífica entre negros e
brancos.
O ideal de branqueamento e o mito da democracia racial foram os mecanismos de
dominação ideológica mais poderosos já produzidos no Brasil, no imaginário social, o

que

dificultou por muito tempo a ascensão social do negro. A disseminação dessa ideologia permitiu
esconder as desigualdades raciais, que eram constatadas nas práticas discriminatórias de acesso ao
emprego, nas dificuldades de mobilidade social da população negra na estrutura social. A falta de
conflitos étnicos/raciais não caracteriza ausência de discriminação, muito pelo contrário, o silêncio
favorece o “status quo” que, por sua vez, beneficia a classe dominante.
Essa ideologia justificava a inferiorização, a marginalização, objetivando a neutralização da
identidade, da auto-estima e do não reconhecimento de valores e das potencialidades dos povos
africanos. Segundo Silva (2004) tinha uma imposição de subordinação através da idéia de que
esses sujeitos seriam não humanos e por isso, inferiores. Procurou internalizar na sociedade
brasileira de maneira compulsória e a ideologia de não aceitação e de naturalização da
inferioridade no próprio negro e na mesma intensidade, de forma oposta, promovia a legitimidade
da raça branca como modelo de referência para se pensar a humanidade.
Em vista disso, a política colonial e neo-colonial se transformou, vestindo com nova
roupagem de dominação, se recriou e continuou se utilizando de artifícios para manter a ideologia
desigual. A ideologia do branqueamento foi defendida por teóricos e políticos como Rui Barbosa,
Euclides da Cunha e Joaquim Nabuco (SILVA, 2004), entre outros. Defendiam o fim da

11

Mérito social em sentido amplo, perpassando por todas as áreas do conhecimento, espaços de cidadania e gozo dos
direitos e garantias fundamentais.

escravidão, mas eram adeptos às idéias racistas oriundas de uma ideologia de inferioridade inata
dos negros.
Decretos se referindo a este contexto foram editados no Império e República. Esses
documentos proibiam a entrada de negros, amarelos e indianos. A esse respeito Joaquim Nabuco
deixa clara a sua idéia opositora de dificultar a entrada de chineses pois estes não assimilariam os
valores da ideologia do branqueamento. O branqueamento vai se tornar mais intenso no processo
imigratório, uma estratégia política de impedir a integração dos negros no mercado de trabalho,
evitando a sua estabilidade civil e econômica, negando-lhes a condição de sujeitos de direito,
alegando que estes seriam incompetentes para exercer funções legitimadas pelo mercado
capitalista. Era conveniente que acontecesse a promoção de uma política do branqueamento,
através da entrada do imigrante europeu no cenário nacional, correspondendo aos interesses
econômicos e sociais.
Como a sociedade tinha em suas bases aspectos culturais eurocêntricos, a integração dos
negros não se deu de forma direta e não houve ênfase nos aspectos raciais negros como status de
cultura civilizatória. Construiu-se e reproduziu-se uma ideologia para ser um mecanismo de
justificação à naturalização das relações de dominação que vão ser permanentes no decorrer da
República, fazendo um esvaziamento do entendimento da cultura negra (com seus valores e
mundo simbólico, realidade que transcende) como um sistema que tem um processo próprio. O
objetivo era recalcá-lo e mantê-lo em seu lugar.
O negro sempre é incitado socialmente a embranquecer, seja pela miscigenação, seja pela
necessidade de posturas brancas, de rompimento absoluto com suas raízes africanas, não
valorizadas em uma sociedade racista. As intenções políticas implícitas traduzem-se pela
permanência da dominação dicotômica branco/negro, justificando a relação unilateral pela pretensa
falta de conhecimento, passar a mentalidade de incapacidade e inferiorização do negro em relação
aos brancos e a sedimentação da discriminação e do recalcamento, convertendo-o em vitima da sua
própria concepção identitária negativa.
Ainda, hoje é conveniente para os setores brancos pertencentes às classes não detentoras do
poder que aconteça a exclusão do negro na demanda pelo mercado de trabalho, bem como seja
cerceados benefícios simbólicos, prestígio e oportunidades, oriundos da conquista e acessos a bens
e status econômicos, sem que haja a concorrência. Por isso, tentam de todas as formas criticar as
políticas públicas afirmativas como mecanismo de reparação social, desagregar a sua identidade, o
desenvolvimento da auto-rejeição, a rejeição a seu povo,

negam a existência do racismo,

provocando um prejuízo para os negros em seus direitos legítimos de cidadania.

A ideologia do branqueamento que caracteriza o racismo no Brasil se nutre de teorias e dos
estereótipos de inferioridade e superioridade racial, sem legitimar os processos civilizatórios
indígenas e africanos, constituintes da identidade nacional.
A ação do recalcamento e do estereótipo se fez presente e era multifacetado para
concretizar o seu objetivo maior que era a dominação e discriminação. Camuflava assim, as causas
do estado de carência e de pobreza, ou seja, a desigualdade social, fez crer que esse estado de
coisas seria “obra do próprio explorado, em virtude do seu status de ser inferior” (LUZ,1983),
acontecendo um processo de desculturação que agia de dentro para fora, aproximava-se,
comparava-se os aspectos culturais e suas características, recalcava-se a diferença e mantinham a
desigualdade. Dessa forma como os valores eram eurocêntricos, sempre do homem branco,
distanciavam os negros cada vez mais das suas matrizes culturais e da sua auto-aceitação. Uso as
afirmações de Luz para complementar o pensamento de que,

É claro que as relações de produção colonial escravagista sobredeterminaram
acentuadamente esta situação, e a falta de convívio entre estes extratos étnicos da
população brasileira caracterizou-se pelos parâmetros do status da opressão e exploração.
O desconhecimento do outro considerado etnicamente provoca situações fantasiosas que
ocupam o lugar da realidade. Essas fantasias caracterizam-se por um mecanismo de
projeção. Dependendo da história individual e do lugar social ocupado (LUZ, 1983, p. 2425).

Para (LUZ, 1983) o outro vai tornar-se depositário dos pressupostos que estes mesmos
condenam ou desejam, para a agressão ou idealização. Essa ordem fantasiosa que é construída
permite a caracterização de ideologias se prolongando em preconceito racial. O discurso
ideológico que é produzido a partir daí é que vai dificultar a interface simbólica que permitiria
então um ponto de chegada, uma abertura ao mundo do outro.
Assim, graças aos estereótipos e ao processo de branqueamento a imagem do negro sempre
esteve à margem de uma representação significativa e da construção de uma identidade positiva a
respeito do seu grupo: sem ter a consciência real da situação, muitos acabam introjetando essa
concepção etnocêntrica se auto-negando e sabotando suas necessidades sociais, não se aceitando
nas suas relações sociais.
Portanto, houve um processo de invisibilidade, de exclusão e de silenciamento desses
sujeitos, no sentido de que eles não se desenvolvessem e conseguissem alcançar prestígio social,
fossem sujeitos de direitos, conseguindo aceitação nos espaços públicos legitimados pela
sociedade (QUEIROZ, 2004). Esse efeito é, aliás, uma das razões explicativas, fornecidas por

alguns estudiosos, para o menor sucesso educacional e plena realização profissional de negros
identificada nos estudos quantitativos sobre desigualdade educacional no Brasil12.
Hasembalg (1998), por exemplo, em suas pesquisas, considerou a ação de expectativas
familiares ou dos níveis de aspirações culturalmente determinadas a um processo de auto-exclusão,
além das verificações de práticas discriminatórias durante o processo de socialização escolar,
responsável pelo maior fracasso escolar dos negros em relação aos brancos.
Para Silva (2004) esse cerceamento e negação da cultura negra, bem como a ideologia do
branqueamento só favoreceu às elites dominantes, porém alguns autores destacam que os negros
de pele clara também obtiveram benefícios, como forma de compensação às mazelas sofridas.
Outro fato é que criou-se um grau de branqueamento, medida aparente de mistura, onde os
sujeitos eram classificados e beneficiados a partir da gradação da cor de pele. Então diferenças
mínimas determinavam privilégios para quem aparenta ser branco e prejuízos no âmbito social
para aqueles sujeitos que aparentam ser negros (SILVA, 2004).
Isso foi evidenciado também no espaço empírico da pesquisa, onde muitas crianças
negociavam privilégios, status, bens simbólicos e materiais, conforme sua classificação de cor:

Devemos esclarecer que essa problemática ideológica, que vem de encontro aos interesses
de classe e de segmentos étnicos que detêm a maior parcela do poder político e econômico
no âmbito da sociedade global, caracteriza-se por tentar recalcar a pluralidade étnica e
cultural nacional, aqui representada como absorvida ou tendente à absorção pelo
“predomínio” da raça branca e/ou pelos padrões culturais “eurocentricos”. Assim como se
fez e se faz todo um esforço para apagar a realidade da presença maciça do negro no
Brasil em diversos níveis. A raça negra também se faz um reforço para tentar recalcar a
marcante presença da cultura negra e de seu ethos no contexto nacional (LUZ, 1983, p.
59-60).

Logo, neste contexto da ideologia do branqueamento, fica evidente para a reflexão deste
estudo que as representações sociais construídas e as identidades do negro e seus descendentes, de
um lado, sofrem influências positivas por parte da militância dos grupos negros que vão
permanecer coexistindo com um processo de resistência e reação e, que, unidos vão estar
intensificando e reafirmando seu potencial de luta graças à expansão e à adoção dos setores
públicos de políticas de ações afirmativas, que ganham visibilidade a partir da segunda metade do

12
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século XX e começam a interferir no âmbito nacional, nos setores do acadêmico, jurídico, social
e econômico, ganhando notoriedade e provocando constantes debates.
Do outro lado essas identidades não seriam bem aceitas uma vez que esses sujeitos eram
mal vistos e para eles era tudo mais difícil. Representações de raça que vão permanecer no
imaginário social coletivo vão tentar reproduzir a imagem de uma condição social desfavorável. A
partir da análise do contexto político e social e dessa discussão, foi necessário recorrer, também, a
outros autores que me dessem informações sobre pesquisas que contemplavam o pensamento
identitário racial e os prolongamentos dessa visão, para a formação da representação social da
imagem do negro e os impactos na construção da identidade no âmbito social e educacional. Então,
explorei a leitura dos trabalhos de muitos autores que se dedicam à pesquisas sobre esta questão
como Rosemberg, 1984; Gonçalves, 1987; Silva, 2004; Oliveira, 1992; Silva, 1995; Cavalleiro,
2005; Queiroz, 2001; Porter, 1973; e Luz, 1993.
De acordo a esses autores que tomei como referência o quadro se mostra desprivilegiado
para o negro, pois de acordo com diversos estudos nas escolas brasileiras, o racismo, os
preconceitos e discriminações atuam de forma variada, embora sei que as comunidades e
movimento negro estejam organizados para

identificar a invisibilidade, a conservadora

seletividade dos currículos escolares e a estereotipia nos materiais pedagógicos, bem como as
relações discriminatórias que são engendradas e mantidas pelas instituições escolares, ainda tão
presentes, inclusive quando me reporto à pesquisa na escola onde muitas crianças, de forma
velada, passaram idéias racistas em seus relatos, como a não aceitação nas brincadeiras de
determinados colegas ou nos comentários sobre atributos e caracteres de outros.
Da mesma forma e de maneira bem visível no âmbito educacional recebe o legado
legitimizador dessa ideologia, pois percebo que há ainda uma imagem estereotipada dos negros e
descendentes, anestesiando a consciência crítica dos sujeitos envolvidos. Como ficou evidenciado
na pesquisa, em conseqüência, estas crianças acabaram transformando-se em crianças tímidas, com
baixa auto-estima dificuldades, dificuldades nos relacionamentos, algumas tornando-se agressivas
com os colegas, em determinadas situações.
As experiências de preconceito racial vividas na escola, que envolvem o corpo, o cabelo,
enfim, a estética ficam guardadas na memória do sujeito que sofreu a rejeição, principalmente
quando acontece com as meninas. A falta de aceitação social acentua o processo de branquitude,
ou seja, a tentativa de branqueamento. Esse processo é violentamente subjetivo e, ao mesmo
tempo, é explicito que muitas famílias negras evitam ir a lugares para não serem expostas à
possibilidade de discriminações.

São significativas também as pesquisas de alguns autores como Porter (1973), sobre a
relação entre fatores sócioculturais e as atitudes raciais e seus efeitos sobre a auto-estima de
crianças. A autora indica oito mecanismos gerais de transmissão dessas identificações raciais: O
primeiro seria a identificação no seio familiar da existência de conversas entre adultos realizadas
na presença de crianças; o segundo seriam pistas comportamentais criadas pelos adultos
(expressões faciais e demonstrações de sentimentos como pena, orgulho, etc.); o terceiro seria
comentários com amigos e grupos sociais; o quarto seria a admiração por parte de outra pessoa
sobre a sua aparência; o quinto seriam as conotações diferenciadas das cores branco e preto as
associando aos aspectos culturais e simbólicos; o sexto seria o material didático estereotipado
oferecidos nas escolas, o sétimo a influencia dos meios de comunicação de massa; e o oitavo a
observação da criança sobre as ocupações e “papeis sociais desiguais” dos negros. Pontua que
ainda que os mecanismos de transmissão de atitudes sejam semelhantes a todas as crianças, o
ambiente sociológico e psicológico e o pertencimento racial influem na fixação dos sentimentos.
Queiroz (2004), em O negro e seu acesso ao ensino Superior e as políticas de ações
afirmativas no Brasil” faz uma reflexão histórica do percurso do negro como cidadão em busca de
sua conquistas sociais, e a luta pela reparação através do sistema de cotas como enfoque das ações
afirmativas, seu acesso à educação no Brasil e permanência no ensino superior, discute sobre a
desigualdade social e racial no acesso desses sujeitos a espaços educacionais seletivos legitimados
pela sociedade. E declara que ao contrário do que ocorre com o segmento branco, na história
escolar do negro a universidade não se apresentou como prioridade, face às dificuldades constantes
a que está submetido o estudante negro. Sua referencia pode complementar a nossa reflexão
quando diz:

O povo negro segue por todo o século XX, buscando conquistar espaços sociais. Sua luta
chega ao presente na forma de demandas por respeito ao seus valores culturais,
afirmação de sua identidade, tratamento digno, acesso a bens sociais e participação
política (QUEIROZ, 2004, p.138).

2.5 O CONCEITO DE RAÇA RESSIGNIFICADO E A AÇÃO ORGANIZADA DOS
NEGROS PARA A EMANCIPAÇÃO

Do ponto de vista histórico quero destacar neste estudo como os negros, através de uma
postura afirmativa e atuante, conseguiram reverter esse pensamento que os prendia de forma
invisível à antiga condição de desvalorização. Abre-se uma perspectiva e a possibilidade de
contestação do vazio histórico (FERNANDES, 2008) no plano das relações raciais, econômica e
social que equivalia, na prática, a uma dilatação da autonomia moral do negro. Estes tiveram
coragem de ousar e ampliar a sua autonomia e o seu campo de atuação, conquistando chances de
inclusão social, encaminhando-se à luta por reivindicações próprias.
A predisposição a se lançar no engajamento em ações inconformistas de caráter coletivo foi
fomentada pelo sentimento de incompletude, de inquietação e de busca da aceitação social, de luta
contra miséria e da desorganização contínua de seu grupo em prol da defesa coletiva. O conceito
de raça vai ser ressignificado se tornando uma construção social. Ela constitui o centro basilar da
consciência e postura política na qual toda uma herança sócio-cultural começa a ser afirmada e
reafirmada, reverenciada e concebida enquanto matriz formadora dos grupos negros.
A concepção de raça que quero defender é numa perspectiva de construção social e política,
onde a ênfase está na sua tônica política, no seu potencial a partir da primeira metade do século
XX de agregar sentidos positivos de resistência e luta, num sentido arregimentador. Assim, o
conceito de raça é reconstruído e defendido principalmente pelo Movimento Negro que ganha
notoriedade durante o século XX e se funda em princípios de valorização da identidade negra,
reconhecimento do seu cotidiano, suas experiências, da sua cultura e do seu processo históricosocial. Reconheço o Movimento Negro como mecanismo estratégico de luta e reação social, na
busca por cada vez mais respeito e inserção da população negra nos direitos humanos e de
cidadania.
As mudanças a partir dessa conscientização e bandeira de luta vieram sendo conquistadas
paulatinamente, na medida em que os negros começaram a considerar a categoria raça como um
constructo histórico – social e a se enxergar como sujeito de direitos, e, por extensão, como
cidadão. A partir dessa nova concepção, desse novo olhar, busca-se posicioná-lo não como objeto
da ciência, mas sim protagonista do processo científico e histórico, produzindo conhecimento de
acordo com suas necessidades. Nesse contexto é inserida essa reconfiguração identitária antes
silenciada, ressurgindo enquanto projeto político-social na conquista da sua cidadania plena e na
concretização de uma identidade fundada nas suas raízes e historicidade.
Para assegurar a sua identidade racial e também étnica, eles retornam aos valores ancestrais
e a todo arcabouço cultural ao qual assentam a sua cultura e resgatam essa perspectiva para
permanecer e garantir a sua unidade enquanto grupo. O conceito de raça fundado em concepções
deterministas e biológicas foram ressignificados para um conceito político-social, também de

afirmação política. Sob a luz do movimento social MNU e das primeiras entidades negras
articulou-se também esse conceito de raça ao de classe, identificando a raça como um determinante
da estratificação de classes sociais no Brasil, dirigindo esforço para a tomada de consciência e
reflexão por parte da sociedade para focar a atenção nos reais determinantes da exclusão do negro.
O sentimento reprimido latente se converteu em revoltas, transgressões e constituiu num
elemento agregador de solidariedade, de consenso

e de comportamento militante. Essas

inquietações ganharam uma dimensão consciente de mudança da realidade através da atuação
social organizada. Consolidou-se, assim, uma consciência (FERNANDES, 2008) mais explícita de
exigências políticas, do ponto de vista dos interesses do grupo negro, se contrapondo com a
ideologia racial dominante assimétrica.
As tensões que foram incentivadas deram voz e visibilidade aos movimentos de
mobilização política que os convertia em agentes diretos da democratização dos seus direitos e
garantias sociais. Essa lógica de pensamento suscitava uma maior racionalização das estratégias de
ações que vão se radicalizar e se fundamentar, cada vez mais, assegurando a intensidade dos
processos de intervenções sociais.
Os estudos de Silva (2002) e Fernandes (2008) mostram como a reação dos negros passa de
uma oposição velada, muitas vezes desarticulada, tímida e se converte em atitudes oposicionistas
fortes, contra as manifestações de racismo e preconceitos raciais, através da influência construtiva
dos movimentos sociais. Um dos mecanismos utilizados no auxílio e desenvolvimento das
propostas de resistência foi a criação da comunicação ou imprensa negra, dando continuidade ao
esforço de conscientização critica, engajada na solução dos problemas específicos dos negros e da
situação racial brasileira.
O movimento negro se esforça para construir-se como força, resistindo aos senhores de
engenho e enfrentando inúmeras dificuldades no período pós-abolição. No século XX, período de
transição para formação de uma identidade e a coesão dos negros no Brasil este segue e avança
criando novos modelos de comportamento e aspirações sociais. Tanto os conflitos das ditaduras de
Getúlio Vargas (1939-1945) como a dos governos militares (1964-1985), mas, sob o regime da
democracia formal, convergindo num acúmulo de séculos de resistências, começa a demandar
políticas públicas de igualdade racial e, em especial, de ações afirmativas, que fundam múltiplas
discussões.
Este mesmo movimento difundiu ações que deixavam transparecer a não conformação e
não aceitação de uma identidade negra baseada em frustrações. Procurou desenvolver uma
identidade racial fundamentada em aspectos políticos afirmativos e numa solidariedade consciente
ligada a um centro de interesses e objetivos em comuns.

Houve uma preparação do grupo negro para uma autonomia moral/intelectual e construção
de identidade que seria assegurada pelo resgate e manutenção de valores culturais ancestrais e um
ethos

original. Essa perspectiva só seria assegurada pelo desligamento efetivo do passado

dominador e a ressignificação de um estilo e forma de ver a vida que preparassem o negro para
competir com o branco de forma ampla e progressiva nas várias esferas.
A educação formal passou a ser definida socialmente pelos negros como uma forma de
ascensão

social

e

também

de

adequação

ao

status

quo

da

sociedade.

Além das pesquisas acadêmicas, o movimento social negro já percebia a emergência à educação,
de se problematizar e discutir a luta dos negros no Brasil, a sua cultura e sua participação na
formação da sociedade brasileira. O acesso ao conhecimento estava no centro das ações e a
educação superior está no cerne do debate, visto que o acesso aos bens culturais e materiais estava
intimamente vinculado ao acesso ao ensino superior.
Essa mudança nos referenciais culturais e entrada no âmbito escolar e acadêmico criaram e
redefiniram posicionamentos, novas perspectivas de emancipação, liberdade e adaptação à
modernidade, através da materialização da cultura ancestral, com enfoque em suas práticas
culturais e em suas formas de lidar com sua própria aparência externa fenotípica negra. Essa
reeleitura cultural tinha que ser inteligível e significativa para esses sujeitos, fomentou a retomada
de uma identidade tornando-a sólida e forte, reforçada por extensão no imaginário e no campo das
representações sociais.
Cultura que tem sido reificada, na Bahia contemporânea, sobretudo em torno da
religiosidade e mercantilização, por muitas vezes em torno do carnaval, por alguns segmentos, e
em torno do universo simbólico do sistema religioso afro-brasileiro e de elementos “objetos”
africanos. Destacando as afirmativas de Sansone (2003) quando explica que,

Foi principalmente graças à presença do candomblé e às interpretações da cultura negra, e
até da vida social em geral na Bahia, como girando em torno desses princípios religiosos,
que a Bahia conquistou sua posição de primazia na “escala de africanismo ” de Herskovits
nas Ámericas: ao lado do Suriname e do Haiti, ela seria a região em que, supostamente,os
traços africanos foram preservados.” (SANSONE, 2003, p. 96-97).13
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Mais outros objetos ou comportamentos menos conhecidos passam a representar a cultura
material negra baiana tradicional: ou que tem sido tomados como típicos de sua cultura, como as
baianas do acarajé, por extensão, o crescente status da culinária, a capoeira, mescla de arte marcial
e dança, tornou-se um “esporte nacional”, fugindo do estigma de ser domínio exclusivo de jovens
arruaceiros e forma de luta ritualizada de rua. De forma reflexiva, a capoeira foi considerada luta
associada ao orgulho e consciência identitária afro-brasileira, tornando-se celebração da
alteridade. E assim, aconteceu com a dança, a música de percussão, onde cada batuque invoca um
santo específico ou uma parte da liturgia do Candomblé.
Até os anos setenta, nas ciências sociais, a cultura afro-baiana era posicionada como
fenômeno de classe baixa. Conforme Sansone (2003) e Bastide (1967) a classe média sofria uma
espécie de clivagem de sua personalidade para adesão e participação nos rituais afro-baianos14.
Para esses autores a prática e a vivência junto aos referenciais da cultura negra não poderiam ser
vinculadas com a mobilidade social e com a idéia de modernidade. Esses elementos sofrem
inversão de valores e passam a ser legitimados pela sociedade, nos últimos vinte anos “Numa
tentativa de desestigmatização da cultura negra na Bahia urbana; a ponto de ela se haver tornado
parte integrante da imagem pública do Estado da Bahia” (SANSONE, 2003, p.100).
Complementando este pensamento este autor ainda afirma que,

nos últimos vinte anos a sociedade tornou-se menos hierárquica em termos de classe, sexo
e cor, especialmente como resultado das mensagens de igualdade e de direitos individuais
inseridas no processo de democratização e promovidas pelo aumento da educação média,
bem como pelo trabalho da mídia[...] (SANSONE, 2003, p.106-107 apud Figueiredo 2002
e 2003).

Acarretou, assim a ascensão social dos negros como afirma Fernandes (2008) em A
integração do negro na sociedade de classes”,

A congregação ostensiva de negros e de mulatos em torno de uma “causa racial” e através
de recursos materiais e morais próprios, com liderança e diretrizes saídas dos quadros
humanos da população de cor. Em suma, aqueles incentivos traduziam a existência de
alterações fundamentais nas atitudes dos homens, tanto negros quanto brancos, e indicavam,
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cultura e tradição dentro da cultura negra) ou da cultura africana na formação da identidade negra e na vida cotidiana
e na experiência da modernidade.

dinamicamente, que era de integração dos primeiros à sociedade de classes e à ordem social
competitiva se iniciara. (FERNANDES,2008, p.31).

Isto significou no plano histórico um processo mais intenso e sistemático de articulação
política e ideológica, iniciado, ainda de forma desorganizada nos momentos anteriores da história
através das insurreições e revoltas de negros, a própria atuação dos quilombos, em agregar um
ideal de autonomia, como percebo que foi de grande importância a tomada de consciência dos
negros para o avanço das propostas reivindicatórias, inseridas no contexto de segmentos
organizados como foi o movimento negro.
A identidade racial que os grupos negros defendiam tinha como pano de fundo a
ressocialização do negro e do mulato, o redimensionamento do preconceito e da discriminação
raciais como problemas sociais e a defesa de seus aspectos culturais, implicando em respeito e
aceitação de sua permanência na coletividade. Se utilizaram de três finalidades para o
desenvolvimento do seu trabalho, que foi a ação de congregar, educar e orientar. Segundo
Fernandes (2008),

Não foi a incapacidade congênita do “homem de cor” a responsável pela situação terrível
que se criou, logo em seguida à desagregação final do regime servil. Mas as condições de
organização da sociedade, combinada à falta de preparo do negro e do mulato para se
imporem como agentes históricos válidos nas relações com os brancos (FERNANDES,
2008, p. 33).

Então, infere-se da leitura, que foi condição prioritária a conscientização desse sujeito, sua
união, sua organização em grupos e entidades e a sistematização das estratégias de luta para a
conseqüente concretização da sua identidade racial. Antes, de mais nada, precisavam declarar a sua
força, seu engajamento, através de um processo de resistência, na luta, ressignificando o conceito
de raça que assumia, agora, uma visão mais política e histórica, se tornando protagonistas do seu
destino. No que Sansone (2003) destaca,

Por um lado, sobretudo para os jovens negros, parece possível superar fronteiras sociais
que antes eram tidas como obstáculos pavorosos. Por outro, na população negra, um grupo
de renda média vem finalmente ganhando visibilidade. Essa classe média sente-se mal
com as interpretações tradicionais da negritude como fenômeno da classe baixa e dos
negros como pessoas incapazes de consumir símbolos de status (SANSONE, 2003, p.106107 apud FIGUEIREDO2002 e 2003).

A nova concepção de ser negro responde às influências psicossociais, se reflete em atitudes,
representações, comportamentos e mecanismos de organização da personalidade de caráter
coletivo. Enfim, começava a se engendrar uma nova forma de se perceber no mundo e de se situar
nele. Essa mobilização e consciência étnica, se transforma em instrumento de conquista da
cidadania e de emancipação: se reconhecendo como tal, sabendo que tem de lutar por sua união e
criando laços de solidariedade apoiando-se mutuamente.

2.6 O RACISMO, O PRECONCEITO E OS ESTEREÓTIPOS

O racismo surge intrinsecamente ligado a esse período escravagista15, permanecendo
durante o período posterior, o que não pode deixar de ser enfocado, dentro deste estudo, quando se
empreende uma análise sobre seus desdobramentos na sociedade, através dos preconceitos
impostos e do processo de contestação e resistência por parte dos grupos negros.
O racismo deve ser compreendido como componente de condutas entre grupos humanos, as
quais tomam a forma do preconceito, da discriminação e da segregação. Foi conduzido, em seu
estágio inicial, por elites políticas ou por atores econômicos, culturas e religiosos, que promoveram
suas relações com os povos dominados com uma lógica de diferenciação,violência e
inferiorização.
O racismo que vai se desenvolver a partir dessa lógica de orientação será um racismo
universalista (MUNANGA, 1996) um racismo clássico, científico, dominado por uma
hierarquização das raças, cujas características biológicas ou físicas corresponderiam às
capacidades psicológicas e intelectuais, coletivas e válidas para cada indivíduo. Atribui um lugar
na sociedade para os sujeitos através de uma absolutização das diferenças. Por vezes foi brutal e
estratégico, porque incorporava os povos por eles dominados, dissolvendo-os por um processo de
assimilação. O racismo universalista não questiona a mestiçagem. Conforme Munanga (1996) em
Mestiçagem e identidade afro-brasileira,
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O racismo universalista, teoricamente não se opôs à mestiçagem como também não
desenvolveu uma mixofobia. A miscigenação lhe oferecia o caminho para afastar a
diferença ameaçadora representada pela presença da raça e da cultura negra na sociedade.
O racismo diferencialista, teoricamente se opôs à mestiçagem por ela considerara como
apagadora da diferença que confere o status de superioridade à raça dominante e que
legitima a dominação e a exploração (MUNANGA, 1996, p.14).

Por conta dessa aceitação à atuação da mestiçagem é que não vai se permitir a visibilidade
da diferença engendrada pela raça e seus aspectos culturais. Abriu em momento posterior
caminhos para o racismo diferencialista, um novo racismo, isto é, da passagem da inferioridade
biológica à diferença cultural na legitimação do discurso racista. A argumentação racista não se
fundamenta mais nos atributos naturais imputados ao grupo, mas na sua cultura, sua língua,
religião, suas tradições e costumes. O novo racismo, nessa perspectiva, insiste na ameaça que a
diferença marca sobre a identidade do grupo dominante. Fanon (1980) na obra Pele Negra,
Máscaras Brancas, já denunciava em seus estudos o racismo cultural que tem um sentido bastante
próximo que levou o surgimento de sociedades pluriculturais, hierarquizadas, ou seja, sociedades
desiguais e antidemocráticas. Como foi o caso do apartheid na África do Sul, no contexto da
contemporaneidade.
Esse novo racismo tende a diferenciar, a negar e a excluir. Neste sentido analiso que os dois
racismos estão circunscritos dentro de processos históricos de mudanças: o primeiro, o
universalista inscreve-se na dimensão do passado e, o segundo, o diferencialista impera no
presente. São duas perspectivas distintas, uma de hierarquização e outra de diferenciação que estão
presentes na lógica de atuação do racismo enquanto fenômeno social.
É importante ressaltar que os dois modelos de racismo engendram também dois modelos
de anti-racismo: o universalista e o diferencialista. O primeiro, oposto ao racismo universalista,
assume um caráter integracionista quando promove a integração dos indivíduos na sociedade
nacional, baseando-se nos valores universais do respeito à natureza humana, sem discriminação de
cor, raça, gênero, cultura, religião etc.
Para Munanga (1996) esse anti-racismo termina desconstruindo a singularidade das
identidades raciais, acreditando que numa situação de resistência cultural por parte dos segmentos
dominados a elite dominante, defensora da unidade étnica do país, numa coerência de proposta
recupera de forma inteligente os conteúdos dessa resistência nos componentes simbólicos da
identidade nacional, convertendo-os em

elementos chaves

efetivamente não realizada pelo processo de branqueamento.

de resgate de uma unidade

O anti-racismo diferencialista busca a construção de uma sociedade igualitária, pluricultural
e pluri-raciais baseadas no respeito às diferenças tidas como valores positivos e a riqueza da
humanidade (MUNANGA, 1996), ele afirma ainda que a elite pensante foi perspicaz com a
ideologia e com o racismo vigente, ao encaminhar o debate em torno da identidade nacional, onde
a mestiçagem era explicada como proposta mais aceitável.
As criticas à teoria da democracia racial ao longo do século XX se construíram cada vez
mais coerentes, por parte de diferentes autores renomados como Carlos Hasenbalg, Florestan
Fernandes, Otávio Ianni, entre outros. Me reporto às idéias de Ribeiro (1995) que interpreta o
racismo brasileiro como um racismo assimilacionista e não segregacionista, mas que não se reflete
em um racismo brando, superficial e sem expressão, pelo contrário, é uma ação disfarçada e por
muitos considerado natural, o que traz consequências mais complexas:

A forma peculiar do racismo brasileiro decorre de uma situação em que a mestiçagem não
é punida mas louvada.[...] Essa situação não chega a configurar uma democracia racial,
como quis Gilberto Freire[...], tamanha é a carga de opressão, preconceito e
discriminação anti-negro que ela encerra. O aspecto mais perverso do racismo
assimilacionista é que ele dá de si uma imagem de maio sociabilidade, quando de fato,
desarma o negro para lutar contra pobreza que lhe é imposta e dissimula as condições de
terrível violência a que é submetido ( RIBEIRO,1995, p. 225-226).

Florestan Fernandes traz uma idéia chave para o entendimento do racismo brasileiro:
compreende que o brasileiro tem um preconceito alto e declarado contra pobres, mulheres,
nordestinos e homossexuais, todavia não existe um preconceito declarado em relação à raça e à cor
no Brasil. A explicação é de que a democracia racial acabou por gerar um preconceito de ter
preconceito (FERNANDES, 1955), por isso, publicamente se coloca simplesmente um desejo de
adequação à identidade nacional de democracia, mas na prática ainda se avolumam as ações
racistas ( FERNANDES, 1972, p. 23-26.)
Me reportando aos relatos dos alunos, observei que muitos deles mostraram ter
“preconceito de ter preconceito”,

procuravam minimizar a nomeação dos sujeitos negros.

Acreditavam ser correto amenizar o tratamento, em vez de chamá-los de negros utilizar termos
como “escurinhos”, “moreninhos”, entre outros. A partir da publicação da obra de Carlos
Hasembalg “Discriminação e desigualdades raciais”, vê-se como este discute a problemática do
racismo e relaciona a explicação entre classe e raça. Defende que o racismo existente no Brasil “é
uma construção ideológica incorporada através de um conjunto de práticas materiais de

discriminação racial e neste caso, fica sendo um determinante primário para posicionar nãobrancos nas relações de produção e distribuição” (HASENBALG, 1979, p. 114).
Sob a luz do pensamento marxista dos anos 70, o autor enfoca as desigualdades sociais e
destaca a estrutura hierárquica de classes como principais componentes em detrimento do
preconceito racial e dos modelos e valores construídos na interação social. Para ele o racismo e o
sexismo tornam-se parte da estrutura objetiva das relações políticas e ideológicas capitalistas,
então, o processo de reprodução de uma divisão racial e sexual do trabalho é explicada.
Com base nesses elementos observo o fortalecimento de um aparato ideológico que
preconizava o racismo, o preconceito racial, cultural e uma discriminação social que claramente se
mostrará através do acentuamento de uma imagem deformante do negro, reproduzindo uma
representação do negro com uma identidade associada a aspectos negativos e com imagens
estereotipadas, sempre no sentido de marginalizá-lo, mesmo com um processo de resistência
como reação a realidade, ainda havia um cerceamento no acesso a espaços

valorizados

socialmente e negará a participação e atuação deste na política e na sociedade de uma forma
geral (SODRÉ, 2001; LUZ, 1983; FERNANDES, 2008).
Neste momento busco ressaltar o conceito dos elementos frutos dos desdobramentos do
racismo que são os preconceitos e estereótipos. Me baseio para fundamentar melhor o conceito de
preconceito racial através do pensamento e explicações de Oracy Nogueira quando caracterizou o
preconceito atuante no Brasil como sendo de “marca”. A tensão que sofrem os negros deve-se à
aparência que é uma característica importante na formação da identidade e do preconceito racial
brasileiro. Essa afirmação sugere que a miscigenação intensa contribuiu para naturalizar o
preconceito racial, pois “Num país de dominação branca, a pele escura tende a tornar-se um
estigma.” (SODRÉ, 2001, p. 246). No que reforça Queiroz,

O racismo e a opressão racial conferem uma vantagem competitiva aos brancos no
preenchimento dos espaços sociais que representam as recompensas materiais e
simbólicas mais cobiçadas. Os negros estão, desde sempre, submetidos a uma
desqualificação que advém do caráter racista da sociedade brasileira, determinando uma
situação que permite aos brancos, por mecanismos diversos, apropriarem-se das melhores
possibilidades de acesso aos bens sociais (QUEIROZ, 2004, p.139).

Percebe-se, assim, que as discussões sobre representações e formação de identidades raciais
ganham complexidade e um caráter político, na medida em que as características desse
pensamento de raça relacionam-se com a afirmação de que existem diferenças físicas (fenotípicas)

e diferenças não-físicas (formas de conduta costumeiras, comportamentos, cultura e moralidade)
entre grupos raciais. Essa identificação das qualidades interiores e exteriores significa um dos
aspectos mais complexos de negação de grupos humanos porque toma forma de preconceito,
discriminações, racismo. E, ainda, se baseia e se vincula a essa perspectiva que se configura como
uma essência marcante, determinando acesso desigual a recursos e oportunidades sociais, pois
promove a naturalização dessas construções distintas.

Historicamente, registram-se dificuldades para se lidar com a temática do preconceito e da
discriminação racial/étnica. O país evitou o tema por muito tempo, sendo marcado por
“mitos” que veicularam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em
outra hipótese, promotor de uma suposta” democracia racial. (MEC, 1997, p.22)

Destaco essa complexidade por ter observado essa situação, muitas vezes em meu estudo
junto às crianças. Acredito que, isto interferia de forma direta e operava simbolicamente nas
relações estabelecidas no espaço escolar. A identidade assim era constantemente influenciada por
essa concepção e pensamento racial. O preconceito racial foi o principal fator de obstáculo à
integração do negro na sociedade republicana e ao longo desta. Assumiu uma função reguladora e
agia como fomentador de expectativas e possibilidades de ascensão social, aparecia como
representação social e como instrumento de estereotipação.

Para reforçar a reflexão complemento com a citação de Gomes (2001),

[...] no Hemisfério Ocidental, ao longo do século XX especificamente, três grandes nações
se destacaram pela agudeza das desigualdades sociais fundadas no fator racial: Estados
Unidos, Brasil e África do Sul.[...] Portanto, entre essas três nações, agrupadas, reconheçase, de forma um tanto[...] arbitrária, o Brasil é o pais que menos avançou nesse campo.
Com um contingente populacional com a descendência africana superior a 40% do total, o
país, não obstante[...] é, dos três países acima mencionados, o que apresenta as mais
gritantes desigualdades de fundo racial ( GOMES, 2001, p.11-12).

Como outro elemento que se caracteriza como um desdobramento do racismo, a
discriminação racial é conceituada como uma negação de direitos e posições a alguém pelo
simples fato de pertencer a um conjunto de indivíduos portadores de uma característica inata que
se estigmatiza socialmente. Conforme a Convenção da ONU sobre Discriminação racial
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1968):

Toda discriminação, exclusão restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência
ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o
reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade de condições) de
direitos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública (ONU, 1968).

Nesse sentido é importe mencionar, dentro do contexto da modernidade, nos séculos XVII
e XVIII, no centro dos movimentos emancipacionistas, o enfoque da proposta de formulação dos
direitos do homem e do cidadão, que vinculando discussões

várias, dentre elas o direito à

liberdade, aos direitos sociais, individuais, políticos, civis e de igualdade, mais a frente, já no
século XX, esses princípios são incorporados a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
tinha como objetivo maior contemplar o homem numa dimensão totalizada, garantindo seus
direitos políticos, sociais e aprofundando o seu direito à cidadania, incluindo aí a criança.
Nesse contexto a infância terá visibilidade nas discussões e a criança será pensada como
sujeito de direitos e, estabelecida, a sua prioridade absoluta. Será valorizada, a partir de então, em
suas especificidades, na formulação de direitos específicos para as crianças, quando passam a ter
direito à sobrevivência, proteção, desenvolvimento e participação. A Declaração Universal dos
Direitos da Criança de Universalidade, Objetividade e Igualdade (Declaração universal dos
Direitos da Criança, 1989).
Acredito que as imagens pessimistas acerca da figura do negro avançam por todo período
republicano e se ampliam até os dias atuais, projetando muitas vezes estereótipos, desqualificações
aos atributos físicos e morais e que atuam também nas condições de trabalho e no acesso aos bens
sociais básicos, ficando enraizadas nas estruturas sociais e nos mecanismos de formação de uma
identidade positiva de si mesmo (QUEIROZ, 2004).
O estatuto da criança e do adolescente, Lei 8069/90, sancionado e promulgado em 1990,
veio reconhecer crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos que devem gozar proteção
integral. Esse estatuto (ECA) avança em relação a outras normas, atém-se a regras e princípios
gerais preconizados pelo direito, pois guia-se por uma epistemologia jurídica e pelos fundamentos
da ciência do direito, em seu art.17, capítulo II,
Do direito a liberdade, ao respeito e à dignidade: “o direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da sua identidade, da sua autonomia, dos valores,
idéias e crenças, dos aspectos e objetivos pessoais”(BRASIL, 2003, p. 3).

De acordo com o documento a criança é considerada sujeito de direitos. Direito a ter sua
identidade preservada, seus cultos respeitados, suas crenças e seus valores salvaguardados.
Destaco esse ordenamento, pois foi o que aconteceu na pesquisa que propus investigar, muitas
crianças negras se negavam a aceitar a sua identidade racial, pelo fato da ameaça de serem alvo de
estereótipos e xingamentos, pela não possibilidade de não aceitação social.
Com base nas observações do cotidiano da criança, seus direitos à infância, conforme o
ordenamento jurídico que se expressa sob a forma do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA,
entram em contradição com a construção do cotidiano da sociedade contemporânea , sobretudo no
âmbito escolar, quando esta nega possibilidades de superação dos estigmas e discriminações,
através da desconsideração e desvalorização do conhecimento na dimensão epistemológica e na
dimensão política do direito, os seus elementos culturais dos negros e seus afro-descendentes.
No caso da infância negra e seus descendente na Bahia, os direitos à valorização individual
e social com relação à sua identidade negra continuam sendo negados e/ou não visibilizados,
mesmo quando têm-se os direitos garantidos por lei. A retórica não é a mesma defendida no
estatuto, se forem considerados os discursos e a realidade da maioria das escolas públicas baianas.
Ianni (1978) e Pereira (1967) em seus estudos, em São Paulo, em momentos diferentes,
observaram que havia uma prioridade de preconceito de cor na explicação das dificuldades de
mobilidade social dos negros no período pós-abolicionista. É importante ressaltar que nesse
período os movimentos organizados de grupos negros e entidades começam a determinar
mudanças importantes para a ascensão, social, conscientização e politização desse sujeito, sendo
uma estratégia de ação para a conquista de espaços e reconhecimento social e econômico.
Os movimentos visavam consolidar e difundir uma consciência política da situação racial
brasileira pois tinham um propósito de congregar e reeducar os sujeitos e provocar debates no
combate à expansão das desigualdades raciais. Por exemplo, a Frente Negra Brasileira é resultante
de uma consciência da nova geração negra no Brasil que através da observação dos problemas
começa a reivindicar mudanças. Eles consideravam a educação como principal elemento de
intervenção e mudança das suas realidades. Dessa forma, criaram centros de reeducação do negro,
preparando-os para a ação como homens livres e se utilizaram desses ensinamentos como uma
estratégia de luta.
A perspectiva dessa organização negra era preparar os sujeitos para a integração na
sociedade. Em verdade, existe uma síntese defendida por Fernandes (2008) e Nogueira (1954) de
que o preconceito de cor se confunde e se liga intrinsecamente com a discriminação, para
Fernandes ambos se fundem numa mesma representação conceitual. Nogueira (1985) vai mais

além e o divide em de marca (quando se exerce sobre a aparência, fisionomia, gestos etc.) ou de
origem ( quando têm-se a suposição que descende de certo grupo étnico).
Cito Ribeiro (1995) quando afirma que,
O preconceito de cor dos brasileiros incidindo, diferentemente, segundo o matiz da pele,
tendendo a identificar como branco o mulato claro, conduz antes a uma expectativa de
miscigenação. Expectativa, na verdade, discriminatória, porquanto aspirante a que os
negros clareiem, em lugar de aceitá-los tal qual são, mas impulsora da integração
(RIBEIRO, 1995, p. 236).

Nesses termos Ribeiro (1995) auxilia a entender o preconceito racial e a discriminação
influenciadores e operantes na formulação intensa da identidade racial como constructo social que
é um dos resultados mais importantes do processo de constituição social do sujeito
(CAVALLEIRO, 2005), pois essa identidade especificamente negra, do ponto de vista político,
econômico, social e cultural, adquire reforços, que na maioria das vezes, são negativos.
Muitas entidades negras, inclusive a própria Frente Negra, fundada em 1931, esteve como
pano de fundo e corroborou no processo de construção das identidades e cidadania negra, através
da organização de grupos de mulheres negras, projetos de educação que sempre correspondeu a
uma prioridade do movimento, para que construíssem uma conscientização e reivindicassem
direitos legítimos sociais e políticos. Silva (2002) destaca muitas entidades negras que serão
criadas na década de 1930 decorrentes da Frente Negra, preocupadas na defesa das pessoas negras
contra os preconceitos e com sua conseqüente integração à sociedade.Os progressos na
ressocialização do negro não cessavam, por sua vez, com o surgimento de formações sociais como
as associações recreativas, culturais e beneficentes ressoando os valores ancestrais e tradicionais da
cultura negra.
Assim, para enriquecer o estudo utilizei a obra de Cavalleiro (1998,p.201-202) que discute
os processos de preconceitos, subproduto do racismo, conseqüência para o agravamento das
condições desiguais e apresenta uma pesquisa no âmbito da educação infantil para poder entender
melhor o processamento e atuação dos preconceitos. Outro estudo foi o desenvolvido por Godoy
(1996) que não conseguiu perceber a representação das distintas raças, mas identificou no discurso
das crianças estereótipos e preconceitos em relação às personagens negras. A autora ainda amplia
afirmando que as crianças entrevistadas que eram negras sentiram-se desconfortáveis em
verbalizar sobre sua identificação.
Foi observado também no campo empírico da escola que há o processo social de
elaboração de estereótipos raciais, destacando-se o uso de categorias depreciativas, xingamentos,
que indica que o sistema de classificação racial impera não só como uma diferenciação, mas que

têm-se ainda disseminadas nos ambientes escolares elementos de discriminação. Essas agressões
dão sustentabilidade à reprodução histórico-social da negação identitária. Sobre isso me remeto ao
estudo as afirmações de Fúlvia Rosemberg em Raça e desigualdade Educacional no Brasil, 1998
em que ela afirma:

Na América Latina no geral, e no Brasil em particular, desenvolveu-se uma prática de
classificação racial que se apóia em características fenotípicas e socioeconômicas da
pessoa (classifica-se a cor), diferentemente da norte-americana que se baseia na “Regra da
Hipodescendência”, isto é , a partir da descendência... Existe uma fluidez na classificação
associada ao mito da democracia racial (sistematizado no plano acadêmico, pelas
difundidas e importantes obras de Gilberto Freire, como Casa Grande e Senzala explica,
em parte a pouca atenção aos estudos das desigualdades raciais no Brasil ( ROSEMBERG,
1998).

Sentir necessidade também de conceituar e refletir sobre o conceito de estereótipo para que
pudesse oferecer pressupostos para uma maior compreensão deste subtópico. Segundo Silva
(2004) o processo de estereotipia é uma visão simplificada e conveniente de um indivíduo ou
grupo qualquer, que é utilizada para fomentar expressões racistas.Têm como princípio a
construção de uma idéia negativa a respeito do outro, nascida da necessidade de promoção e
justificação de qualquer forma de agressão ou rejeição. É considerada um dos elementos mais
eficazes de internalização da ideologia do branqueamento.
Dessa maneira os estereótipos influenciam negativamente a auto-percepção das pessoas,
desde que essas pertençam a um grupo ao qual se atribuam características desumanizadas e
estigmatizadas. Durante o período da escravidão, o africano foi estereotipado como “selvagem”,
“mau”, “sem alma”, tudo para justificar a dominação sofrida. A mulher escrava também era
estereotipada como sendo objeto sexual, exótica, lasciva e sedutora (SILVA, 2004).
Essa mentalidade se desenvolveu no período pré-abolicionista e serviu para expandir
pensamentos de que seria a causadora da dissolução de lares e agente de corrupção moral dos
brancos. Após esse período os estereótipos foram utilizados para torná-las objetos sexual,
promovendo o culto à mulata libidinosa e justificando o mito da democracia racial. Essa situação
nunca foi encarada como estupro, ou como sujeição dos negros como objeto de prazer.
Assim, na mesma intensidade se desenvolveram idéias de animalização da figura dos
negros na literatura nacional, como nas obras de Jorge Amado, de Aluisio de Azevedo e de
Monteiro Lobato, entre outros. Assim, reafirmo que o estereotipo promove a neutralização do
próprio estereotipado que, internaliza a sua imagem idealizada negativa com o objetivo de
inferiorizá-lo e oprimí-lo ( SILVA, 2004).

Quando o senso comum afirma que os negros têm preconceito com ele mesmo, entende que
o próprio estereotipado nega a sua identidade, porque julga-a negativa e internaliza a idéia
dominante. Essa situação se caracteriza pela auto-rejeição deste e confere opressão e rejeição ao
outro semelhante. É o sentimento de auto-negação que o estereótipo constrói dentro dele,
assumindo uma ideologia do branqueamento. Esse caráter insidioso de inferiorização resulta na
não aceitação individual e gera a desmobilização coletiva. Porque, na medida em que o sujeito se
nega, este deixa de advogar os seus reais interesses.
Os estereótipos são construídos e reconstruídos atualmente e continuam atuando através da
sedimentação de idéias de rejeição, inferiorização e diferenciação de sujeitos.
Dentro do espaço escolar os estereótipos atuam na reprodução de ideologias através dos
materiais pedagógicos pois expõem visões estereotipadas dos sujeitos oprimidos. Por ser conferido
ao livro um caráter de veracidade, pela sua importância, pela exigência social e escolar do seu uso
estes materiais podem introjetar nas mentes das crianças visões enraizadas, pré-estabelecidas pela
sociedade.
Assim, a identidade que pode ser construída a partir da interpretação desse material, pode
ficar comprometida com construções identitárias negativas. Segundo Silva (2004) em sua pesquisa
com ênfase nos livros didáticos, as unidades analisadas mostram de forma clara a intenção de
inferiorizar e desumanizar o negro, que é descrito e ilustrado em muitos materiais pedagógicos de
forma caricaturada, deformada, animalizada, exercendo funções consideradas inferiores como
trabalhador braçal, escravo, mendigo, favelado, marginal, domésticas, personagens são mostrados
sem nomes, são apelidados, sem família, relacionados a seres sobrenaturais, referendados à
maldade e à perversão, deformados fisicamente e socialmente. Todas essas imagens são
estereotipadas com o objetivo de passar uma imagem negativa e desvalorizar o sujeito negro como
cidadão.
Dessa forma o livro omite toda a contribuição da cultura negra e a diversidade de trabalhos
desta para a construção da nação. As representações sociais raciais são introjetadas pelos grupos
com quem estas se relacionam diretamente e os valores, as atitudes e as crenças relacionadas à raça
perpassam o currículo, o currículo oculto, a escola e a comunidade como um todo. Nos vários
estudos de Silva mostra que,

Os materiais pedagógicos têm papel fundamental na reprodução das ideologias, uma vez
que expandem visões estereotipadas dos segmentos oprimidos da sociedade. Entre eles,
sobressai-se pela importância que lhe é conferida pelos pais, alunos e professores, o livro
didático, considerado o depositário da verdade, a memória conservada das civilizações.
Contudo, muitos processos civilizatórios e muitas visões de mundo são omitidos ou

minimizados pelo livro, que veicula, na maioria das vezes, a visão de mundo e o processo
civilizatório das classes dominantes (SILVA, 2004, 50-51).

Destaco também que não é apenas o livro didático, mas as suas relações com os outros
atores sociais: pais, professores, amigos, dentre outros atores podem corroborar

com o

recalcamento da identidade étnica e seu consequente branqueamento. Isso acontece muitas vezes
quando o mercado de trabalho de maneira disfarçada exige “ boa aparência” ou “ perfil adequado”
na seleção de candidatos, baseada na falsa imagem de que o negro é sujo, incapaz, mau, etc.
Considero significativo adentrar na ideologia do branqueamento para fundamentar parte da minha
pesquisa acerca das relações raciais que são

engendradas na escola e suas influências na

construção da identidade racial das crianças.

2.7 A REELABORAÇÃO E A RESISTÊNCIA

Objetivo trazer aqui a reflexão de que o processo de resistência das entidades negras na
contemporaneidade, a partir da segunda metade do século XX surge como um imperativo de
acirramento

de condições sociais e do prolongamento de conflitos étnicos –culturais a

intensificação dos processo de insurgências, da tomada de consciência dos negros e das propostas
de luta e reação, denunciando a hegemonia do branco e obrigando os seguimentos sociais a
renegociarem conceitos, preconceitos enraizados em suas relações sociais.
Através de um processo de resistência os “negros” (nome utilizado pelo Movimento Negro
Unificado (MNU), com uma conotação de atitude política de luta e resistência aos estigmas
colonialista, que permanecem sob a forma de racismos, preconceitos e discriminações explicitas)
vêm assumindo um compromisso de luta pela auto-afirmação racial e social dos negros.
Reelaboraram e fixaram sua continuidade civilizatória e resistem, criando condições de coesão
grupal. Segundo Luz,

A continuidade do processo civilizatório negro na América Latina se caracterizou pelo
movimento dialético de resistência–adaptação, de continuidade na descontinuidade, o que
permite sua convivência nas mais variadas e adversas conjunturas históricas.Nesse
processo, a religião negra ocupa um papel predominante (LUZ, 1983, p. 73).

Na verdade, Guimarães (2002) afirmou que o ethos luso-brasileiro, a democracia racial
tinha se transformado, nas mãos dos ativistas negros e da esquerda intelectual, em bandeira de
ampliação das liberdades civis. Por isso mesmo, uma vez sem expressão a democracia política, a
democracia racial vai ser denunciada como mito.
Numa sociedade como a brasileira, na qual predomina uma visão negativamente
preconceituosa, historicamente construída, para o processo de mudança dessa situação foi
necessária grande articulação política e social por parte de grupos organizados, entidades, que
ganharam significação graças a sua mobilização, definição de objetivos e estratégias de ação em
ocupar os territórios interditados, denunciando e reinvidicando expressão, em prol da conquista de
direitos, consequência direta de uma confluência entre o movimento abolicionista, das sociedade
organizadas e dos anseios acumulados pelas comunidades negras ao longo do processo histórico.
Os seus elementos estruturantes da identidade foram ressignificados pelas comunidades
negras militantes, dando continuidade ao processo civilizatório herdado de seus antepassados
africanos, reafirmando a sua identidade negra e ancestralidade, desta forma, marcam na atualidade
sua forte expressão e sua presença no contexto da cultura e política nacional. Assume uma
valoração do seu patrimônio cultural, ético, estético, literário, plástico, simbólico, de sua formas
específicas de comunicação, de sua religião, de sua oralidade, seus conhecimentos na botânica,
medicina, seu saber pedagógico, psicológicos e filosófico.
Cristalizou-se toda a filosofia de ação que concentrava as reivindicações em torno de
objetivos de substituir os critérios de absorção individual, e desarticulada do negro para um
processo coletivo, consciente e democrático, revitalizando de forma continua um clamor por
justiça e reparação histórica e social.
A reelaboração dessas identidades já vem dando resultados a partir das várias pesquisas que
estão sendo desenvolvidas pela academia, conforme leituras de pesquisas atuais. Elas mostram que
essas ações contra-ideológicas e políticas públicas de ações afirmativas são importantes
mecanismos sociais, com características ético-pedagógicas para que os diferentes grupos se
apropriem da perspectiva da diversidade conforme Munanga (2007) em seu artigo “Considerações
sobre as políticas de ação afirmativa no ensino superior”, quando afirma que,

de modo geral, percebe-se que as desigualdades no acesso à educação superior entre
brancos e negros alterou-se nos últimos quarenta anos. Observa-se uma melhoria nas taxas
gerais de ingresso e uma diminuição das diferenças entre os grupos raciais (MUNANGA,
2007, p.10).

Este enfatiza que a aproximação da diferenças ou de convivência das diversidades pode
desarmar os preconceitos recebidos na educação familiar e escolar, presentes no tecido social, na
cultura, nos livros didáticos, nas representações e esses também correspondem a terrenos
privilegiados de luta para a conscientização e transformação social. É evidente que os novos
conhecimentos produzidos na contemporaneidade vão assegurar uma mudança de paradigma e
ampliar as concepções de identidades principalmente com relação aos aspectos de gênero e raça,
constructos sociais e históricos, inseridos no centro de uma perspectiva altruísta.
É necessário que aconteça uma ressignificação do conceito de raça nas escolas, permitindo
uma construção social crítica fugindo de caracterizações identitárias negativas. Afirma Sodré
(2001),

O termo “raça” emerge como significante investido de um potencial de revitalização
simbólica da subjetividade negra, como algo capaz de levar à superação do estigma étnico
(SODRÉ, 2001, p.241).

As propostas pedagógicas que desenvolvem ações fundamentadas nos processos
civilizatórios

afro-descendentes, não são mais que experiências isoladas. Como práticas de

trabalho bem sucedidas em Salvador posso mencionar os projetos pedagógicos dos terreiros e
entidades como Ilê Ayê, Ilê Axé Opô Afonjá, Olodum, Steve Bico dentre outras. Onde tem-se a
experiência de uma educação pluricultural. Com uma proposta significativa reafirmam os valores
éticos-estéticos, o reforço à identidade afro-descendente enquanto ação política, engajadas na luta
política pela promoção da dignidade e melhoria das perspectivas de vida.
Do ponto de vista de um processo de resistência as entidades negras e o próprio movimento
negro preencheram uma função decisiva, fomentando no sujeito negro a sua conversão como
homem de sua sociedade e de sua época histórica. No contexto em que esse dispositivo de
reelaboração e resistência foram engenhados tentaram articular e abreviar a transição de um estado
de exclusão e isolamento sócio-cultural para uma participação e intervenção política, cada vez
mais intensa e politizada, provocando o desmascaramento racial.

2.8 A CATEGORIA DE GÊNERO

Saber como o conceito de gênero é construído em contextos histórico-culturais, como
funciona nas relações sociais humanas e em que sentido a organização das representações pode
influenciar na tomada de conscientização e formação de identidades são os principais aspectos que
irei dar ênfase nesta parte do trabalho. Discutir identidade de gênero é aqui especificamente
destacar um construto histórico-cultural que resulta do processo interacional entre a consciência de
pertencimento que uma pessoa tem ao sexo feminino ou masculino e as concretizações resultantes
dessas relações com o outro.
O corpo é um dos locais que estabelecem fronteiras e que define quem é servindo de
fundamento para a concretização identitária. Simone de Beauvoir, (1987) diz que é por meio desse
dualismo que as mulheres são construídas como “outras”, de forma que as mulheres são apenas
uma construção contraria à aquilo que os homens são.
Nessa relação dialética e oposta criamos a idéia de homens e mulheres, um sempre em
oposição ao outro. Homens e mulheres, desta forma e do ponto de vista psicossocial vivenciam
normas, comportamentos e representações que vão compor a sua identidade de gênero. Desta
forma, reconhecemos a importância de analisar a questão de gênero enquanto categoria social.
Assentamos a nossa reflexão em Scott (1995) que defende também a necessidade de
desconstrução do “caráter permanente da oposição binária” masculino-feminino: o que se observa
nas sociedades que sempre concebem Homem e Mulher como pólos opostos que estão sempre se
relacionando dentro de uma lógica de dominação e submissão, negando todos os sujeitos sociais
que não se enquadram e fogem ao modelo legitimado dessas formas.
Me baseio no pressuposto de que o gênero seria uma categoria ontológica, que se referenda
inicialmente no sexo e que na proporção em que foram ocorrendo as mediações históricas, afastouse desse, instituindo-se como uma construção cultural de socialização do masculino e do feminino,
ou seja, do ser mulher e homem inseridos em sociedade, permeados por relações de poder que
mascaram sujeitamentos e processos de submissão à certas condições sociais.
Gênero remete a uma tentativa de incorporar aspectos socialmente e culturalmente
construídos, observando que o que define ser masculino e feminino estaria vinculado nas pessoas à
sua própria história e nas diferentes culturas. Implica analisar as hierarquias e as relações de poder,
questionando conceitos essencialistas e reducionistas tratados por muito tempo como universais.

As relações e representações sociais vão operando e moldando pessoas, através de um
referencial ambíguo em um modelo binário de sexo e de gênero. As pessoas contêm dentro de si
múltiplas identidades, que em qualquer momento podem ser ativadas. Por isso que Scott (1995)
considera que essas respostas dependem do gênero como categoria de análise histórica indicando
às interações sociais a criação inteiramente social das idéias sobre as relações próprias dos homens
e das mulheres.
Também conforme o pensamento de Mead (1967) antropóloga da década de 1930, mostra,
em seus estudos, os resultados de uma pesquisa realizada na Nova Guiné sobre os “papéis
sexuais”, designação aceita, na época, do que chamamos na atualidade de construção social do
gênero. O conceito de gênero tal como esboçado tem como origem a noção de cultura. Essa noção
aponta para a vida social, por exemplo, como tempo ou espaço são produzidos e legitimados
através de um sistema de representações. As idéias e os valores constituem uma realidade coletiva,
autonôma e parcialmente inconsciente para os membros do grupo estudado.
O conceito de gênero que era considerado não contemplava a idéia de alteridade cultural,
de relativismo e seu caráter necessariamente relacional das categorias de gênero. Mead em sua
obra mostra que a compreensão do ser mulher e do ser homem está baseado no conhecimento
primeiro sobre sexo e sobre relações estabelecidas entre eles, redimensionadas, hoje sob a forma
de relações de gênero, sendo a construção da identidade de gênero lastreada, inicialmente, no que é
expresso fenotipicamente nos seus próprios corpos. No entanto, baseado em suas pesquisas, com a
observação de agrupamentos humanos, esta constatou também que o período da puberdade em
diferentes culturas não tem o mesmo grau de valoração para meninos e meninas, recebem um valor
social diferenciado, para a menina é considerado sofrido, desconfortável e sem volta, elas são
vistas automaticamente como mulheres a partir deste fato, enquanto que a puberdade no menino,
não apresenta uma culminância, as mudanças acontecem processualmente através de mudanças na
voz, no corpo, ejaculações, maior quantidade de pêlos, etc., por isso, acredito que a construção dos
gêneros se dá inicialmente a partir da leitura dos seus corpos, implicando na construção social e
histórica do ser mulher e do ser homem.
Complementa Simone de Beauvoir em sua celebre afirmativa “Ninguém nasce mulher:
torna-se mulher” (BEAUVOIR,1987, p.9).Percebo assim que o estudo do gênero pode ser um
caminho para se chegar às origens sociais das identidades do sujeito. Afirmo em consonância com
as autoras que os atributos do gênero sempre foram fixados e construídos socialmente, a partir do
biológico do sexo variando no tempo e em culturas diversas, mas de tal forma articulados que são
percebidos, naturalmente, como parte da própria natureza. Meninos e meninas estão, influenciados

no mundo da cultura e da história, inscrevendo em seus corpos a marca da identificação. Mulheres
e homens passam a ser definidos em termos bilaterais e complementares.

O papel de gênero implica, nesse contexto, em todas as coisas que a pessoa diz ou faz para
revelar-se homem ou mulher. Assim, na constituição de mulheres e homens há um
investimento continuado e produtivo deles próprios para determinar as suas formas de ser
ou “jeito de viver sua sexualidade e seu gênero (LOURO,1997,p.26)

Michael Foucault, em Vigiar e Punir (2008) nos auxilia a assentar nossa reflexão sobre a
perspectiva política de formação de um poder e de uma dominação sobre a divisão dos sexos e na
distinção de “papéis” sociais nos corpos físicos. A invenção da “anatomia política” (FOUCAULT,
2008, p.119) afirma que essa referência à organização social entre os sexos, de insistir no caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas sobre o corpo físico e de destacar o caráter
relacional das definições normativas da feminilidade e da masculinidade, é uma estratégia de poder
e tem um caráter político de domínio, fazendo um disciplinamento dos corpos, portanto, “A
disciplina fabrica assim, corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis” (FOUCAULT, 2008,
p.119). No que complementa,

Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos tão imperiosos e
urgentes; em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito
apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações (FOUCAULT, 2008,
p.119).

O conceito de gênero culturalmente construído, distinto do conceito de sexo, naturalmente
elaborado, condiciona e lastreia as explicações sobre perspectivas desnaturalizadoras sob as quais
se dá, no interior do senso comum, as associações do feminino com um caráter de fragilidade ou
submissão que até hoje servem para justificar preconceitos.
As oposições binárias ganham reforço e significação quando a natureza/cultura e sexo/
gênero assume um caráter dualista, de oposição e recebe uma carga desigual de interpretação,
estando estreitamente vinculados à garantia de relações de poder desiguais. Para Bourdieu (1995)
há o predomínio de uma visão essencialista da identidade feminina e masculina, esta, inscrita na
divisão do mundo social e nas suas relações, sempre implícitas, mais precisamente nas relações

sociais de dominação e de exploração inscritas entre os sexos. Num determinado momento
histórico dá uma tônica de dominação simbólica.
Assim os considerados “papéis” instituídos dentro da sociedade, ainda hoje, condicionam o
acesso às oportunidades e recursos com base nas percepções locais da masculinidade e
feminilidade. As relações de gênero refletem ainda as contínuas (re) negociações e embates
travados pela autonomia e afirmação de determinados “papéis” e responsabilidades. E as relações
entre os pares de oposição implicam às construções complexas e realidades identitárias
conflituosas. Esse ordenamento binário, baseado em pólos contrários, é regido por formas de poder
que ao mesmo tempo tem caráter produtivo e estratégico norteado por uma ordem simbólica.
A natureza definiu o que identifica homens e mulheres no âmbito biológico, mas existem as
influências do meio social também, onde as pessoas não estão livres, tem um potencial de
intervenção e podem servir como reforço no processo de estabelecimento, bem como de
enraizamento das diferenças.
A ciência contribuiu com o aprofundamento cada vez maior do fosso, indo no cerne desses
pressupostos biológicos, na medida em que passou a formular argumentos para o debate
ideológico. As diferenças biológicas passaram a oferecer um lastro para que pensadores sociais
sustentassem uma suposta diferenciação inata entre homens e mulheres e a tipos humanos (no caso
da raça) e a conseqüente necessidade de diferenciações sociais.
A natureza traçou uma espécie de pré-destinação dos corpos, postulando a divisão sexual,
e, no âmbito social, se promoveu comportamentos convenientes às suas exigências e interesses.
Acredito que foi sedimentada uma epistemologia das estruturas sexuais que seriam legitimadas
pela ordem social.
Existia um ordenamento de concepções que eram permanentes e que são reproduzidas até
hoje pelos indivíduos contemporâneos na construção de um conjunto de representações sociais e
culturais, valores e atribuições sociais de gênero do que é ser menina e do que é ser menino.
Os aspectos biológicos, então fomentavam um modo de explicar as diferenças sociais,
através de explicações que se fundamentavam na natureza, onde homens e mulheres seriam
desiguais, e mais do que isto, reforçava e legitimava a racionalidade de que haveria uma
naturalização e inferioridade. Por causa disso, as diferenças entre homens e mulheres assumia
conotação biológica.
A visão dominante desde o século XVIII era de que haveria uma estabilidade na concepção
dos dois sexos que seriam sempre estáveis e opostos, e que a vida política, econômica e cultural
dos homens e das mulheres, em seus “papéis no gênero”, estavam condicionados nesses
“aspectos”.

Foram criadas muitas articulações no sentido de se explicar por uma compreensão
reducionista o sexo, como fator físico viável, essencial, demonstrando que não se trata de simples
hierarquias lineares ou estáticas, mas tem também uma base científica de explicação, um fim para
se chegar a uma estratégia de poder.
No que concerne aos gêneros, acontece sempre um processo de modelagem, ou seja, a
conotação do ser menino/homem e do ser menina/mulher em nossa sociedade, que desde o seu
nascimento são orientados para uma ação, para um pensamento e sensibilidade, conforme as
simbologias e representações sociais que ganham grande significação no momento histórico em
curso. Há um ordenamento social a seguir, bem como uma normatização escolar que necessita
determinar, inclusive cores dos brinquedos e materiais escolares, tipologia de atividades,
comportamentos das crianças, as tendências e opções profissionais e pessoais. Essa perspectiva de
gênero perpassa todo o imaginário social e está posta, pré-estabelecida na sociedade.
Pesquisei sobre alguns estudos que seriam relevantes pontuar aqui, que dizem respeito às
questões de gênero e raça. Destaco o estudo de Souza (2006), Professora da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas em Marcadores sociais da diferença e infância: relações de
poder no contexto escolar” onde apresenta contribuições de autores de diversas áreas no que se
refere às relações de gênero em sala de aula, entre crianças e adolescentes. Mostra os resultados da
pesquisa de campo da dissertação de Mestrado, realizada numa escola pública da cidade de
Campinas, em São Paulo, analisando temas como a relação das crianças com as diferenças de
classe, raça, gênero e as hierarquias de poder na sala de aula.
Em seu estudo cita autoras como Sara Delamont, onde afirma que as distinções de gênero
são mantidas pela escola através da sua organização, das estratégias de controle e motivação das
crianças, da organização e conteúdo das lições, das conversas informais entre alunos e professores
e das atividades estereotipadas das crianças. No entanto, a autora não concebe a escola como a
única instituição responsável pelas distinções de gênero, argumentando que, ao chegar à escola,
garotos e garotas já têm noção do que devem ser seus respectivos “comportamentos apropriados”.
Souza (2006) segue afirmando que através da linguagem, a criança aprende a “comportarse apropriadamente” como meninos e meninas. As conversas em sala de aula e elementos nãoverbais são meios de estruturação das relações de desigualdades, as quais, foram estabelecidas em
outros contextos, inclusive fora da escola, sendo apenas reconstruídas ou sustentadas em sala de
aula.
A linguagem tem uma forma de prática social que incorpora e sustenta valores, inclusive
aqueles que estipulam o “ser masculino” ou “ser feminino”. Nesse sentido, a criança absorve e

constrói um “sistema interno de regras de gênero” a partir da sua vivência e das representações
culturais em seu contexto num processo constante de (re)negociação.
Os aspectos sociais que são incorporados na linguagem, num processo de ancoragem na
relação da criança com as expectativas sociais de gênero sobre ela, aponta para a construção do
binarismo dos gêneros opostos, onde a corporificação das diferenças permite a visibilidade do
corpo do "outro".
Os estudos de Souza (2006), só vem a contribuir com a minha reflexão, pois envolve o
exame das responsabilidades de homens e mulheres, na esfera social com relação às percepções
culturais de masculinidade e feminilidade com o pressuposto de

criação das identidades

subjetivas, que sempre foi ensinado de forma dicotomizada como os estudos anteriores mostram.
A menina aprendeu que ser mulher é saber cuidar de crianças, cozinhar, lavar, gerar filhos,
cuidar da casa e submeter-se ao marido, conduzida por uma centralidade da mulher no domínio
familiar e, em particular do seu papel reprodutivo: é o que ainda lastreia a elaboração das
identidades femininas. A identificação dos homens com a cultura tem um lugar bem estabelecido e
vinculado à idéia de estruturas sociais, distinguindo, inclusive, condições sociais.
Num artigo bem contundente e satisfatório para a nossa reflexão intitulado “Aspectos
jurídicos do gênero feminino” Maria Berenice Dias16 discorre,

O fato é que a sociedade ocidental concedeu ao homem o espaço público e reservou à
mulher o ambiente privado, nos limites da família e do lar. Essa duplicidade ensejou a
formação de dois mundos: um de dominação, externo, produtor; outro de submissão,
interno, reprodutor. Tal distinção estereotipada está associada aos papéis ideais do homem
e da mulher: ele provendo a família, e ela cuidando do lar, cada um desempenhando a sua
função. Instituídos diferentes padrões de comportamento, ao macho é outorgado um papel
paternalista a exigir uma postura de obediência da fêmea. Assim, ao autoritarismo de um
corresponde a submissão do outro. (DIAS, [s.d.]).

Nesta condição as mulheres são posicionadas no espaço e mundo privado da casa, das
relações pessoais, do ambiente doméstico, escondido, considerados invisíveis e sem expressão e,
os homens, no mundo, em espaço público, exterior, do conhecimento, da razão, de maior
importância, da produção e da política.

16
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Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/sociedade/2228aspectos-juridicos-do-genero-feminino.html

A perspectiva dicotômica entre a ação da produção (homem) e ação da reprodução
(mulher), são categorias influenciadas por determinações culturais e chamam a atenção às
diferenças biológicas no decorrer dos tempos, que imprimiu um poder do homem que era o ser
racional pensante com o predomínio da razão, enquanto que a mulher seria a comandada, a
passível de ser orientada, tutelada objetivamente pelo homem.
Em termos de estigmas, os homens seriam racionais, fortes, autônomos e as mulheres,
influenciáveis, frágeis e emotivas. Assim, construímos a desigualdade entre homens e mulheres, e
entre o feminino e o masculino, influenciando a história de meninas e meninos nesta tessitura
social e educacional, determinados pelas representações sociais pré-concebidas, só variando no
tempo e no espaço. Vêm a reboque destas influências os efeitos, as identidades masculinas e
femininas que serão construídas nem sempre dentro de uma equiparação no mesmo patamar de
valoração.
Assim, a identidade feminina será relacionada aos aspectos biológicos, com base no
acontecimento de eventos aparentes, que são mostrados no próprio corpo como o processo da
gravidez, afinamento da silhueta, etc. Estar sempre sujeita e controlada socialmente de maneira
mais intensiva que o homem, sempre obedecendo a uma disciplina social, que não aceita deslizes e
vacilações. Esse estado de disciplinamento se converte através da busca do corpo ideal, usando de
artifícios estéticos e se submetendo aos padrões sociais de beleza, acarretando a formação de
sentimentos de impotência, de feiúra, não aceitação de si e até mesmo em seus estágios mais
graves na contemporaneidade como predisposição a estados patológicos da bulimia, anorexia entre
outros.
Foucault (2008) afirma que o corpo ganha uma valoração política e sobre ele atuam
relações de poder. Essas relações de poder são estabelecidas pelas várias instâncias sociais: escola,
família, igrejas, etc. Além disso, somando-se a essas imposições são associadas ao controle do
corpo feminino novas determinações, na medida em que vão surgindo oportunidades profissionais
no espaços públicos.
Ao se analisar a formação da identidade masculina no homem podemos perceber que esta é
construída não só através de aspectos internos, mas também externos inscritos na cultura como
tatuagens, músculos, esportes como jogar bola, ser ativo, ser autônomos, etc.
Assim, há uma condição impositiva de uma dicotomia entre o corpo e a cultura, onde o
corpo também é um agente de cultura, onde acontece uma leitura e diretamente uma marcação
ideológica, originado de um controle social, determinando às desigualdades dos sexos, às
essecializando e hierarquizando.

É um processo sutil em que o poder se inscreve e perpassa às relações entre os gêneros,
uma vez que nem sempre ele é percebido como fenômeno de dominação, só sendo identificado
facilmente nas relações cotidianas. Existem idéias que são introjetadas no aprendizado social de
que as mulheres são menos fortes, incapazes, menos potente, dóceis, bondosas.
Segundo Foucault, em “Vigiar e punir” ele traz a seguinte informação:

Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que tem a sua importância:
porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma nova
“microfísica” do poder; e porque não cessaram, desde o século XVII, de ganhar campos
cada vez mais vastos como se tendessem a cobrir o corpo social inteiro.Pequenas astúcias
dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, mas
profundamente suspeitos[...] (FOUCAULT, 2008, p.120).

Caracteriza essas estratégias de utilização do corpo como uma microfísica do poder
extensivo a todo o âmbito social, explicando e diferenciando as pessoas. Essa lógica de se explicar
as diferenças entre os homens e mulheres se vinculou explicitamente às explicações biológicas,
como aquelas que fundamentam as formas de subordinação e sujeitamento à dominação do
homem. Então dentro dessa visão além da mulher ser diferente ela manteria uma relação desigual
com o homem.
A identificação de gênero é aparentemente coerente e fixa, de fato, como foi evidenciado
pelas crianças inseridas na pesquisa, mas também, percebi que existem nuances, dúvidas a respeito
de como se comportar, na maneiras de ser, posturas que são instáveis, provocando dúvidas, um
estado permanente de vigilância e busca de modelos que fossem referência, principalmente na
faixa etária em que se encontravam as crianças da pesquisa.
Da mesma forma que os sistemas de significação as identidades subjetivas sofrem
processos de diferenciação, exigem a superação contínua de caracteres e produção dos elementos
opostos a fim de assegurar a criação de uma certa coerência. Portanto, existe sempre um conflito
entre a necessidade que o sujeito tem de uma aparência de acabado e a dúvida, fomentando em
seus contextos proposta de superação com caráter contra-ideológico.
Brah (2006) em seu artigo “Diferença, diversidade, diferenciação” destaca que as estruturas
de classe, raça e gênero estão inseridos em um mesmo processo de opressão não podendo ser
analisadas isoladamente e serem dimensionadas de forma desigual, pois fazem parte de uma teia
estruturante de uma lógica de dominação. Se caracterizando acima de tudo como uma lógica

sustentada por relações historicamente “contingentes e específicas a determinado contexto”.
Segundo Brah,

Estas diferentes “estruturas” – classe, raça, gênero, sexualidade não podem ser tratadas
como variáveis independentes, porque a opressão de cada uma está inscrita no interior da
outra – é constituída pela outra e constituinte da outra. (BRAH, 2006).

As categorias de raça, gênero e classe social interelacionam-se e reconfiguram-se
reciprocamente, não permitindo análises isoladas, pois todas se inserem em um contexto de
contestação.

CAPÍTULO 3

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO

A reflexão que irei desenvolver neste capítulo é fruto da investigação, feita ao longo desse
período de constante estudo, e, em vista dos conhecimentos que adquiri, trouxe para o âmbito
educacional os relatos, as lembranças, a práxis e a dinâmica de interações na escola municipal,
discutindo a construção de identidade de meninos e meninas no tocante ao gênero e à raça.
Começo essa fase do meu estudo com olhar atento para os dados da pesquisa. Na medida
em que me refiro à análise de dados dentro da pesquisa qualitativa é necessário atentar para as
finalidades dessa etapa: estabelecer a devida compreensão dos dados coletados, confirmar os
pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o
assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural da qual faz parte a referida pesquisa.
O trabalho é de cunho etnográfico: realizado através das observações em campo, dos
registros permeados por uma atitude crítica/sensível, durante a permanência de 10 meses na escola.
Permitiu a análise dos discursos e representações sobre a questão racial e de gênero, bem como da
construção da identidade presente no cotidiano escolar e nos depoimentos dos atores sociais.
Investiguei como o contexto escolar vivenciado por essas crianças contribuiu, através das
representações sociais, para a construção da identidade de gênero e de raça desses meninos e
dessas meninas. Busquei saber, também, de forma indireta, se as relações estabelecidas em outros
espaços sociais como a família e o círculo de amizades exerceram influência na constituição do ser
menina e do ser menino.
O processo de análise dos dados foi desvelando aspectos significativos dos saberes das
crianças e dos professores envolvidos, constituindo-se num repensar de suas trajetórias pessoais e
da trajetória grupal como todo e que se entrecruzavam.
Observei o contexto social: a dinâmica da escola, seus horários, seus projetos e suas
atividades; realizei observação das aulas e da sala, das interações e das relações estabelecidas entre
meninos e meninas, dos comportamentos dos alunos dentro da sala de aula e fora dela, das
atividades desenvolvidas em sala e das brincadeiras no horário do recreio, bem como do perfil dos
professores e funcionários. As crianças, nas entrevistas, relataram suas opiniões, suas formas de
ver a vida e o mundo, seus interesses e representações. Elementos que lastreiam a pesquisa.

Com base nas leituras e observações anteriores, de forma não sistematizada, elaborei um
roteiro com eixos temáticos de entrevista em que procurava explorar o significado e a
representação de cada categoria como: identificação, família, projetos, vida, escola, professores,
preconceitos, namoro, gênero, raça, sexo.
Após o período de observação realizei um esforço de compilação dos dados

já

conseguidos, agrupando-os em torno de categorias principais e seus desmembramentos nos subtópicos de análise abaixo descritos:

1. A identificação:
Realidade/cotidiano/família/interesses e objetivos de vida;
2. A escola:
A representação desta e a dinâmica de seus diversos espaços e momentos/ a sala de

aula/

a aula de música/ a Educação Física;
3. As brincadeiras, as conversas e os temas:
As relações entre meninas e meninos;
4. A construção das identidades:
A identidade de gênero: “coisas de meninos e coisas de meninas”;
A identidade de raça: “Boneca preta é coisa de menina preta”;
A relação de poder da estética: O padrão legitimado de beleza.

Com relação à análise dos conteúdos me refiro não só a tudo que foi dito, mas no que posso
encontrar de respostas para as questões formuladas a partir das descobertas do que esteve por trás
dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que foi comunicado.
Para organizar a nova etapa da pesquisa de campo, dedicada às entrevistas, busquei mais
subsídios lendo antes alguns estudos que discutiam atitudes raciais na infância, problematizavam a
socialização das categorias de gênero/sexualidade/raça, traziam resultados de representações
sociais construídas e apresentavam procedimentos técnicos utilizados pelos autores em suas
investigações. De forma que me dessem um norte, me possibilitando possíveis encaminhamentos e
idéias de como eu deveria proceder nesta nova fase de investigação.

Um desses estudos foi o de Figueira (1990) que me influenciou muito na forma como eu
deveria atuar no campo e qual metodologia e atividades utilizar. O objetivo da pesquisa dela foi
demonstrar a existência do preconceito racial na escola. A pesquisa foi realizada junto ao corpo
discente (estudantes de 7 aos 18 anos de idade), de escolas públicas de baixa renda, no Rio de

Janeiro, na qual buscou verificar a intensidade de ocorrência do preconceito racial. Para tal,
utilizou fotografias do rosto de pessoas negras e brancas, solicitando dos entrevistados que
escolhessem qual pessoa gostaria que fosse seu melhor amigo, qual a mais simpática, a mais feia, a
mais inteligente, a mais bonita e a que parecia ladra. Depois questionava às crianças sobre a
possibilidade de mobilidade ocupacional (a criança iria escolher quem seria o engenheiro, o
advogado, o médico, o faxineiro e a cozinheira). Num terceiro momento solicitava ao entrevistado
que apontasse duas pessoas para formar um casal, na intenção de perceber a receptividade à
miscigenação racial.
Ao pensar sobre a minha nova fase da pesquisa de campo, com entrevistas mais
estruturadas, adotei uma estratégia semelhante que valorizasse a verbalização das crianças a
respeito das representações de raça e gênero e tornassem mais fácil e rápida as entrevistas,
entretanto, alguns questionamentos foram diferenciados em relação à pesquisa anterior: as
questões foram adaptadas se adequando às minhas categorias de análise. Utilizei, assim, figuras
representativas com imagens incluindo uma diversidade de sujeitos, garantindo a possibilidade de
discussão e um momento mais dinâmico, interativo e lúdico em sala de aula. A proposta foi
mostrar homens e mulheres de várias idades, brancos e negros. Solicitei deles que escrevessem
suas possíveis profissões e características, pedi para que escolhessem qual o mais bonito, o mais
feio, a mais rica, a mais pobre, em que figura a pessoa parecia um ladrão, médico, cantor,
professora, jogador de futebol, qual mulher seria dona de casa, qual a mais feminina e o homem
mais masculinizado, explicando o motivo dessa escolha, se eles fossem namorar, com quem
namorariam na figura, quem eles acham que teriam amizade e o porquê, ou seja, explorei as
representações sociais deles para fundamentar as minhas análises de construção identitária, de
gênero e de raça.
Em outra oportunidade, para complementar e garantir mais dados para a pesquisa, levei as
figuras de algumas personalidades nacionais de referência masculina: Lázaro Ramos, Luciano
Zafir e Cacá. Usei como referência feminina: Tais Araújo, Juliana Paes e Carolina Dickman para
fazer mais ou menos as mesmas questões, reforçando e obtendo mais dados. Trabalhei dando mais
ênfase às questões de gênero, de classe social, de raça, de sexo e de namoro.
A utilização dessas dinâmicas teve uma orientação qualitativa, na medida em que o roteiro
da atividade consistia em perguntas adaptadas ao contexto da figura: perguntas sobre o que
achavam da personalidade famosa, com quem namorariam, quem eles mais admiravam e o porquê,
as classificações raciais das pessoas, quem era a pessoa mais bonita, quem eles gostariam de ser,
quem era o mais famoso e o porquê. Enfim, qual era a preferência deles?

O foco da análise é colocado no processo de construção da identidade no espaço escolar a
partir dos discursos e da identidade social na medida em que é baseado nos significados que as
crianças constroem. Outras atividades que utilizei foram também algumas produções e trabalhos
desses alunos, selecionados e cedidos pela professora para fundamentar as reflexões da pesquisa.
Os relatos dos sujeitos são instrumentos culturais de mediação das identidades sociais para
dar sentido à pesquisa, tendo um papel crucial na concretização da investigação, através da qual
pude descobrir as visões das pessoas sobre elas mesmas e sobre o seu posicionamento no mundo,
sua situação social, bem como estes sujeitos estão se construindo na medida em que este é um
trabalho que envolve atores, objetivo, ação, atitudes, cenário, instrumento e problema.
Assim, segue a análise das categorias principais e os seus sub-tópicos.

3.1 IDENTIFICAÇÃO

Essa primeira categoria de análise refere-se à reflexão dos relatos dos alunos sobre como
estes se identificam e se definem como pessoa, sua visão de si mesmo, de sua vida, e, em que
categoria racial e de gênero eles se enquadram. Muitos alunos iniciaram suas entrevistas falando
como eram: a sua personalidade, o seu jeito de ser, as suas dificuldades, suas inquietações, suas
preocupações com condições financeiras dos pais, as brigas entre os pais que vivem em
desarmonia e com as pessoas ligadas à família. Alguns deles se consideravam boas pessoas,
amáveis, generosos, inteligentes, bonitos, carinhosos e resignados com a situação de desemprego
dos pais, aceitavam as possibilidades de dificuldades, uns preocupados com a situação da família,
outras acreditando que estão de bem com vida, pois transmitem uma paz interior e se consideram
legais. Pensam que tem uma boa educação, se consideram brincalhões, tranqüilos, apesar das
condições e do meio social em que vivem. Aproveitam a condição de serem crianças para não ter
responsabilidades mais sérias embora admitam ter obrigações cotidianas como: estudar e trabalhar
em casa ajudando aos pais. Declararam ser pessoas felizes porque convivem diretamente ou de
maneira próxima com os pais, irmãos, tios e avós, e por serem saudáveis. De uma forma geral,
tudo que querem têm em suas mãos, bem como suas vontades satisfeitas, na medida do possível.
Têm o carinho e o amor dos pais, reconhecendo que só vivem para estudar e brincar.
Com relação à auto-identificação de gênero, alguns deles se reconhecem como meninos e
meninas, têm um sentimento forte de pertencimento aos grupos masculino e feminino, conduzindo
sempre a uma concepção identitária contrária e bilateral, isto é, sempre quando se reconheciam

como menina negavam-se como menino e vice-versa. Importante ressaltar, aqui, é que, a
perspectiva da expressão homossexual, nem era pensada. Seria como se fosse um domínio proibido
e não aceito, sobretudo quando despertavam em si para essa possibilidade, de vez que temiam ser
alvo de arrelias e piadas. Em todos os discursos essa identidade de gênero foi posta como
categoria oposta e algumas vezes antagônica. Quanto à identificação da categoria raça, percebi o
não-reconhecimento por parte de algumas crianças ao grupo negro. Quando eram interpelados,
procuravam não se enquadrar e recorriam a nomenclaturas diversas: “morena clara”, “moreno
bombom”, “moreno”, “chocolate preto”, “parda mais escura”, “moreno bronzeado”. Outros
declaravam não saber e desconhecer sua identificação racial. Como podemos citar algumas
afirmações de alunos:

Sou preto, (ri) oh, negro! Sou um menino bom, inteligente e feliz (Paulo,12 anos).
Minha cor? Não sei não, pró! (Gabriela, 9 anos).
Sou chocolate preto, é que no escuro eu fico preto (Mateus, 9 anos).
Sou negra, eu me sinto negra (Mariana, 10 anos).
Tenho 9 anos e moro com meus pais e meus tios, minha cor é parda mais escura. Ri...
(Ricardo, 9 anos).

Muitas crianças não aceitavam ser consideradas negras, constituindo-se num detalhe
determinante para o início de um conflito, bem como consideravam tal condição como um
palavrão ou um xingamento. Provocava, até mesmo, situações de desentendimentos por alguma
afirmação de que aquele colega seria negro. Como podemos perceber no diálogo entre dois
estudantes:

Aqui um negro... apontando para o colega?
(Bole com ele e chama ele de Negão.) “oh, seu negão”!
“Vire para lá seu negão”!
Ele respondeu: Oxe! Tá me estranhando... eu sou branco.Fique brincando, me
ofendendo...vou falar com a professora, viu! (diálogo entre Mariana (negra) e Caio, 10
anos).

Numa pesquisa qualitativa, que busca perceber a dinâmica racial de crianças, o uso social
das categorias raciais é um processo que deve ser considerado para se chegar a uma análise mais
coerente da construção de identidades raciais, pois pode ser considerada uma realidade séria, na

medida em que esse procedimento de classificação e auto-classificação racial são reflexos dos
processos de negociação social.
Pude observar isso quando em entrevista, duas alunas pobres, se auto-classificaram como
brancas quando conversaram sozinhas comigo, no entanto, numa outra situação de interação com
as colegas, afirmaram serem morenas. É obvio que essa mudança deveu-se a uma tentativa de
manutenção da igualdade e status social por parte dessas crianças. Na outra situação demonstrouse uma amizade e sentimento de cooperação e afinidade, mantendo a mesma classificação em
apoio aos colegas. Outras alunas, Paula e Mariana também, componentes desse grupo se autoclassificaram como negras e mudaram depois, falando baixo para não chamar a atenção que se
auto-classificavam como morenas.
Refletindo acerca dessa situação penso que existe subjetivamente um significado social e
representação, orientados por um princípio de gradação da tonalidade da cor da pele, pelo fato de
termos relações sociais movidas por uma constante negociação racial, de acordo com situações que
ganham legitimidade e trazem à tona status sociais, condições e posicionamentos sociais.
Acredito que isso deva acontecer como um reflexo da ideologia do branqueamento que faz
com que essas crianças desenvolvam uma auto-rejeição de si mesmo e/ou de outros colegas que
porventura tenham a mesma semelhança.
Essas crianças consideram a cultura branca como sendo representante e modelo de
cidadania e humanidade. Essa ideologia vai chegar a uma saturação tão grande que vai se tornar
hegemônica e ser internalizada, em grande parte, pelos mesmos e por outros grupos subordinados
na sociedade. A Ideologia será convertida para a exploração do outro, tomando um caráter de
ideologia de dominação, com o objetivo de desconstruir a identidade étnico/racial/cultural , a autoestima e o reconhecimento de valores dos sujeitos excluídos.
Apesar de observar que não existia um sistema fixo, objetivo e único de identificação e
classificação racial, que se evidenciava múltiplo, não era utilizado igualmente por todas as
crianças. Foi clara a utilização de categorias que vinham a ser destaque sendo correlacionadas às
características físicas, à fisionomia, à tonalidade da cor da pele e ao tipo de cabelo. Reporto-me
novamente a Nogueira (1985) quando afirma que o preconceito desenvolvido aqui no Brasil é de
marca e se determina com relação à aparência, aos traços físicos, fenotípicos das pessoas e também
afirma que existe uma intensidade no preconceito que varia com a proporcionalidade dos traços
físicos.
Outro aspecto relevante a ser mencionado é que na distinção de grupos de classe média e
pobre com relação à classificação racial, no primeiro grupo de meninos e meninas a resposta foi
sempre escamoteada: havia uma “fuga”, um comportamento de escape à pergunta, gerando-se

respostas

como:

moreno

escuro,

marrom,

morena

clara,

havendo

sempre

uma

diferenciação/distinção pela gradação de pele. Alguns alunos consideravam o moreno escuro
diferente de preto, definindo de preto aquela pessoa “bem preta, eu só podia ver os olhos e os
dentes brancos” (Caio, 10 anos).
Dentro dessa lógica de classificação racial percebi que, para o grupo entrevistado, quanto
mais se aproximavam da categoria branca, eles teriam um status e uma legitimação social, e,
quanto mais eles estivessem distanciados dessa categoria não seriam aceitos e seriam excluídos de
alguma forma.
Entre as crianças pobres, observei que não havia um maior cuidado com a utilização de
categoria preto/negro, pelo fato de neste grupo não existirem muitos integrantes brancos. Uma
minoria dentro desse universo fazia com que a disputa se tornasse mais intensa, competitiva e
complexa, para não ser classificado dentro da categoria negro/preto. Com vistas a essa
problemática, identifiquei que ser considerado moreno ou pardo por algumas crianças era uma
saída e a garantia de tratamentos sociais não-discriminatórios. Uma criança que se considerou
“moreno chocolate” e em outra situação “pardo escuro”, admitiu que não gosta de ser daquela cor.
Apesar de as crianças pobres se expressarem com mais autonomia sobre a classificação racial, esse
era um tema que não estava livre de constrangimentos. Como aconteceu com um aluno que ficou
em silêncio, pensando no que iria me responder ao ser perguntado sobre a cor de uma colega (que
era negra): como esta se encontrava próxima este não quis se prolongar e disse rapidamente que
esta seria morena clara, e, tentando se livrar de mim, saiu andando rápido logo em seguida, como
se estivesse fugindo da situação.
Em outra conversar que tive com 2 alunos eles afirmaram que não era de bom tom, não
seria educado e seria indelicado chamar e/ou se referir a um colega ou a alguma pessoa
identificando-o(a) como “preto” ou “negro”. Perguntei então “Como deveríamos tratar essas
pessoas?”. Eles responderam que deveriam ser chamados de moreninhos ou escurinhos.
O que pude perceber nessa situação é que as crianças absorvem através das relações sociais
que existe algum ponto conflituoso, alguma idéia errada em chamar e/ou se referir a alguém de
preto ou negro em determinadas situações. Assim, o tratamento correto seria considerá-lo como
“escurinho”, “escuro”, “moreninho”, palavras que conotativamente para eles,

ao falar,

amenizaria a condição racial.
Para eles ser considerado negro é uma ofensa ou uma forma de preconceito, por ocupar
uma posição inferior no sistema de classificação racial construído pelas crianças (sistema este
hierarquizado de classificação, em que as categorias destacadas são consideradas negativas ou
positivas).

As principais características desse sistema seria uma multiplicidade de categorias de cor,
uma gradação do mais branco para o mais negro, uma classificação circunstancial conforme a uma
conveniência de poder, negociação social de uma hierarquia do branco, numa condição superior, e
do negro em uma condição inferior, embora alguns afirmem que “todos tem os mesmos direitos e
todos são iguais” (Rafaela, 10 anos).
Essa situação, originária de uma representação negativa, provoca como resultado um
processo de estigmatização, de agressões, de relações desiguais de poder, de preconceitos, de
hostilidades, ou pior, de naturalização das desigualdades, por extensão, de uma construção
identitária vacilante, indecisa, conflitiva, sem uma real aceitação e reconhecimento racial.
Através de vários mecanismos sociais as crianças aprendem inicialmente no interior da
família, no espaço escolar e nas creches, nas relações estabelecidas em outros cursos, que ser
preto/negro é uma desvantagem porque sempre lhe é remetido a um posicionamento não
legitimado pela sociedade. Me reportando a Queiroz,

nesse processo vão construindo a idéia de que há diferentes lugares sociais para negros e
brancos. À medida em que a escola vai, através das práticas racistas, condicionando a
criança negra ao fracasso, à submissão e ao medo, no mesmo movimento leva a criança
branca a cristalizar um sentimento de superioridade, já que a todo tempo ela está sendo
convencida disso (QUEIROZ, 2004, p. 142.)

Esse processo de classificação racial é elaborado sobre um prisma de representações
preconceituosas ocorrendo durante a socialização no período da educação primária, através de
representações e aspectos que são construídos emocionalmente, em que uma dada realidade é
apresentada às crianças com uma visão de tolerância racial, onde ela precisa “tolerar” e não
coexistir e aceitar a diversidade, a existência de sujeitos diversos/diferentes sem serem
considerados desiguais.
Mecanismos dissimulados apresentam uma atuação no sentido de proporcionar a exclusão
do segmento negro e a negação de benefícios, de acesso a uma educação de qualidade, cumprindo
uma desvantagem histórica que é levada a reboque por uma espécie de predestinação a não
alcançar prestígio e ascensão social.

3.1.1 A REALIDADE/ COTIDIANO/ FAMÍLIA/ INTERESSES E OBJETIVOS DE VIDA

Sobre a realidade destas crianças, muitas são oriundas de grandes e médias famílias de
classes populares, famílias residentes no próprio bairro e/ou em bairros circunvizinhos. Um meio
social violento, onde percebi o predomínio do tráfico de drogas, grande incidência de roubos,
ambientes sem infra-estrutura, lazer e entretenimento para as pessoas, além do desemprego, por
conseqüência disso as pessoas não têm muitas possibilidades de crescimento econômico/social.
Essa situação termina interferindo nas condições de vida, na formação e no modo de ser e de
pensar da criança, tendo que se adaptar permanentemente a essa realidade. Para uma das
professoras o contexto familiar influencia na vida deles, pois:

As crianças estão refletindo muito o que estão vivenciando nas suas casas, isso deixa
muito inquietas,pois elas tem muitos problemas..., seríssimos, isso dificulta o meu trabalho
e a aprendizagem, eu gostaria até de avançar mais , mas isso não acontece. São muitos os
conflitos que vivenciam e o aprender não interessa muito para eles (Professora A).

Conforme o relato de um dos professores,

Tem um nível passional, famílias violentas e meio social violento, onde eles vêem em casa
o pai bater na mãe e quer, aqui, na escola fazer o mesmo, bater numa menina. Isto é um
reflexo do que acontece em casa. Vivem em situação de risco, por conviverem em lugares
perigosos, vem com uma outra idéia do que é certo e o que é errado. Muitos deles podem
deixar de estudar para trabalhar e ajudar aos pais (Professor C).

Em vista disso, com o prolongamento da sua fala, o professor reconhece a obrigação de ter
que instruir e educar essas crianças, entrando até mesmo em aspectos da educação doméstica, uma
das obrigações dos pais, entretanto, como isso não acontece, a escola se vê no dever de substituílos face à omissão e à carência de orientação.
A concepção e a representação de família para as crianças é a da mesma como um lócus de
amor, compreensão, segurança, tranqüilidade. Representa estabilidade, equilíbrio, refúgio. A
representatividade acerca dos pais significa respeito, às vezes, temor, obediência, amizade e, ainda,
o fato de serem provedores do alimento e da sobrevivência destes. Muitos são filhos de pais

separados ou falecidos, alguns deles criados pelos avós e/ou mães solteiras, com uma média de 3
filhos por família:

Não moro com meus pais, porque meus pais moram muito longe e eu estudo aqui. Meus
pais moram em Simões Filho. Tenho três irmãos. Uma irmã é por parte de pai e os outros
dois é por parte de mãe, o menor vai fazer três meses e o maior vai fazer 6 anos, Cauã e
Letícia tem 7 anos (Eduardo, 9 anos).

Os pais exercem profissões como motorista, vigilante, servente, chapista, lavadeira de
roupa, auxiliar de enfermagem, empregada doméstica, dona de casa, salva-vidas, babá, marceneiro,
pedreiro, bancária, atendente, vendedor formal e informal, mecânico, ambulante, advogado, há o
predomínio do nível educacional ser o ensino médio para a formação geral ou cursos técnicos
profissionalizantes, etc.:

Moro com minha mãe, meus pais são separados. Meu pai trabalha de salva-vidas...
(desconversa e depois diz) mas umas coisinhas aí ele não quer dar... é separado de minha
mãe e ele não quer ter obrigação com nada e ela botou ele na justiça. E minha mãe
trabalha na escola, está substituindo a professora, ela é servente, limpa sala, limpa os
banheiros... Por isso que ela me colocou de tarde para que eu pudesse vim com ela e
voltasse com ela (Mariana, 10 anos).
Moro com meu pai e minha avó. Uma irmã mora com minha mãe e a outra mora com a mãe
dela (a outra mulher do pai) Minha mãe trabalha na Lotérica e meu pai fazendo recarga de
computador em um supermercado (Cristiane, 10 anos).

O professor assume que a escola não está trabalhando e explorando muito a temática de
gênero, mas, acredita também que essa concepção “já vem, a priori, construída, de certa forma, de
casa e quando vem de casa, já traz uma concepção de valores deturpados, machistas”, onde impera
a “lei do macho” que é o poder do pai, embora admita também que essa realidade já esteja sendo
transformada. Isso, pelo fato de muitas famílias terem como provedoras as próprias mães e/ou
avós, figuras de referência feminina, porque em muitos casos o pai só consegue atividades
temporárias, recebendo de forma irregular, quando não se encontram constantemente
desempregados. Em um outro dado, se encontram separados da esposa e não contribuem
financeiramente nem auxiliam na criação e educação dos filhos. Nessa posição estão sempre
ausentes, assim, estas terminam assumindo a manutenção regular do sustento da casa, mesmo com
os baixos salários. São as mulheres que mantêm economicamente a estrutura familiar:

Lá em casa meu pai é quem trabalha e manda em tudo, na minha mãe e em mim. Quando
ele não gosta de alguma coisa eu apanho, tomo surra, porque eu quero namorar e ele não
entende, pró! Ele diz que eu sou pequena ainda para namorar,mas eu gosto... (Paula 10
anos).

Além disso, foi claro na fala da mãe que acontecia sempre um conflito quando esta se
qualificava e passava a receber salários

maiores que o marido, expressando, inclusive, sua

decepção em ter que manter um casamento, uma união, na qual não tinha perspectiva de melhoria
de suas condições de vida pessoal e profissional, bem como as dificuldades em buscar e conseguir
a ascensão econômica e social. Existia, também, uma preocupação permanente com o futuro, a
saúde e a educação dos filhos. Cito a fala de algumas crianças:

Só minha mãe trabalha , ela toma conta de meus primos gêmeos e levam eles para creche,
dá banho neles e leva para casa de minha avó. E meu pai é marceneiro, só que agora ele
não tá trabalhando... Eles me tratam bem, cuidam de mim, me dá dinheiro em dia de
sábado (Paula, 10 anos).
Só tenho duas irmãs. As duas são menores Yasmim e Isis. Não moro com meus pais. A
profissão do meu pai é de gari é de limpar as ruas e de minha mãe ela toma conta de
neném, é babá. Eu tenho 2 irmãs por parte de pai. Moro com minha vó que está doente,
não moro com o meu pai, porque meu pai ficou com outra mulher, aí ficou com ela e
separou de minha mãe. Então minha mãe mora na casa da minha vó, comigo,meus tios e
minha outra avó que tá doente. A casa é cheia! (Daize, 10 anos).

A mãe é um exemplo sempre a ser seguido pelas crianças, sendo uma referência feminina
na formação dessas crianças. O pai nem sempre tem o mesmo grau de valoração. Nas conversas os
pais foram negados, ou seja, quando citado por várias delas passaram uma idéia de ausência, de
respeito imposto pelo medo, de não participação no aspecto financeiro, de falta de apoio e omissão
à vida cotidiana das crianças. Em uma minoria, os pais estão páreos com as mães no processo de
orientação cotidiana doméstica, seja no apoio, seja na manutenção da família, entre outros.
Compreendi que os comportamentos das crianças sofrem uma influência conforme o
ambiente em que atuam. Na escola e em casa muitos assumem uma postura diferenciada de ser
menino e de ser menina, embora não tivesse a oportunidade de observá-los no espaço de casa, suas
falas deixaram transparecer que há um outro comportamento motivado pelas suas relações sociais
com os pais, irmãos, tios, avôs e pelas relações que são estabelecidas no espaço escolar com os
colegas, professores, funcionários etc.

Conforme as minhas observações junto ao grupo, há uma variação das posturas e das
performances de menino e de menina que são diferenciadas em casa e na escola. Em casa, se
adequam perfeitamente às expectativas das famílias para uma criança ser criada como menino e
menina, enquanto, na escola, palco social, é esperada do menino a postura de "homem", e, da
menina, a postura de “mulher”, traduzindo-se nestas um valor, com uma marcação de gênero, mais
reforçado de virilidade, fruto de um padrão hegemônico de masculinidade para os meninos e um
comportamento exemplar feminino para as meninas, de moça bem educada e comportada. A
imposição dessa postura está assentada em seus pares, no imaginário escolar e no currículo oculto
da escola. Em vista disso temos um reforço cotidiano de relações de gênero dentro da família, com
atributos e comportamentos convencionalmente associados à "masculinidade" ou à "feminilidade".
Fiz a leitura do estudo de Ribeiro (2006) em seu artigo Brincadeiras de meninas e de
meninos: socialização, sexualidade e gênero entre crianças e a construção social das diferenças,
em que, através de um estudo etnográfico discute a socialização infantil em relação à construção
da sexualidade e à identidade de gênero reproduzida e re-elaborada pelas criança, em especial, os
modelos de feminilidade pensados e exigidos nos jogos e brincadeiras em uma comunidade
praieira na Bahia, negra e pobre, com crianças de 7 a 14 anos de idade.
Desenvolve uma reflexão sobre gênero e sexualidade no contexto da infância e as formas
como essas construções sociais vão se formando na coletividade. Mostra a convivência cotidiana
de crianças e adultos e de como as representações influenciam na apreensão de novos
comportamentos pelas crianças através das práticas observadas diretamente e incorporadas pelas
representações transmitidas pelas gerações mais antigas. (RIBEIRO, 2006) mostra a socialização e
a construção da identidade de gênero e sexualidade que constantemente era re-elaborada pela
comunidade. Na realidade, modelos presentes nos discursos, imaginário social, incorporadas nas
brincadeiras infantis.
Tomando como base a pesquisa de Ribeiro (2006) também observei neste estudo que esse
modelo de gênero era apropriado e re-elaborado pelas crianças nas suas interações internas e
externas à escola. Percebi que seriam padrões comportamentais determinados, sob a forma de
condutas morais, sexuais e sociais.
Tinham um caráter provisório, e, em muitos relatos, se mostraram bem contraditórios,
como se eles não aceitassem tais ações e fossem forçados a permanecer e a se enquadrar naquele
modelo pré-definido.
Assim, em casa, muitos meninos manifestavam ser mais passivos, brincavam mais,
brigavam menos, eram mais compreensivos, educados e cuidadosos para com os seus familiares.
Na escola intensificavam suas ações e mostravam-se mais ativos, brigavam mais, se envolviam em

conflitos, xingavam, eram agressivos, menos tolerantes, queriam mostrar constantemente uma
força física e emocional, equilíbrio, racionalidade e virilidade. As meninas em casa eram mais
passivas, mais dóceis, companheiras, educadas, comportadas, ajudavam nos serviços domésticos,
isto é, interferiam mais no domínio doméstico que os meninos e se mostraram mais emotivas.

Fig. 5 Os meninos

Fig. 6 Os meninos

Fig. 7 Os meninos

Nestas fotos, posso fazer uma leitura da postura dos meninos e das meninas: de como os
primeiros se colocavam na foto passando a imagem de serem fortes, viris, ativos, aventureiros,
sabidos, fazendo questão de expressar segurança e atitudes que mostravam um perfil de
masculinidade. Nas fotos abaixo como elas mostram-se simpáticas, passivas, dóceis, carinhosas,
receptivas, de abertura, compreensão e parcimônia.

Fig. 8 As meninas

Fig. 9 As meninas

Fig. 10 As meninas

Esse posicionamento e representatividade era o que ambos queriam passar nas atitudes
mostradas em foto. Mas, na verdade o que presenciei na escola, do grupo de meninas que foram
entrevistadas, com exceção de apenas algumas meninas que mostraram ser passivas em relação aos
meninos, a maioria demonstrou uma atividade intensa participando cotidianamente das aulas e
sendo protagonistas em situações de conflitos deliberavam decisões entre seus pares, expressavam
lideranças, na mesma proporção eram emotivas, deixavam transparecer sensibilidade nos pequenos

gestos e atitudes, entendiam o assunto proposto pelos professores e nos momentos decisivos
tinham mais expressão do que muitos meninos do grupo.
Em outras situações tentavam mostrar em suas atitudes uma sensualidade, dando uma
tônica sexual e em outros, mostrar sua beleza, pureza em ser criança e simpatia. Gostavam de
brincar e conversavam muito nas aulas, mesmo assim, conseguiam acompanhá-las, pois entravam
fácil em sintonia com a atmosfera e dinâmica do espaço em que estavam. Embora todas as
entrevistadas se esmerassem e fizessem o possível para passarem a imagem de meninas educadas,
quietas e comportadas, obedecendo aos padrões sociais, grande parte delas não conseguiam
alcançar esse domínio de comportamento “mais adequado”.
Em vista disso existia um ensinamento, uma recomendação da família e da escola que
remetia à reprodução de um modelo de comportamento para meninos e meninas que ganhavam um
sentido diferenciado e em alguns momentos desiguais, pois, dentro das relações de gênero tornava
implícita a representação do que deveria ser o certo e o errado, o adequado e o inadequado,
restringindo o acesso de ambos aos espaços sociais específicos, provocando uma forma de pensar
diferenciada e uma consciência da função destes em sociedade.
Atribuo a fuga desse modelo de gênero por parte das meninas aos processos de
renegociações, à abertura e à mudança das relações e funções sociais da mulher, a uma maior
autonomia e vontade de crescimento pessoal e profissional, à influência da vivência cotidiana com
a mãe, representante feminina provedora, a “cumieira” da casa, com quem estabelecem mais
relações, bem como essa representação de gênero do ser masculino e feminino ser constantemente
redesenhada no ambiente familiar e na escola.
Outra explicação seria que as diferenças criadas e percebidas socialmente sofrem a
influência de estruturas e da caracterização histórico –cultural do que seria a constituição do
mundo desses sujeitos como homem e como mulher, fugindo às análises e estudos unilaterais que
só tem dado visibilidade ao modelo hegemônico hierarquizado de dominação masculina. Apesar
do domínio masculino sobre as mulheres ainda se fazer presente na realidade brasileira, no meu
ponto de vista, não se pode mais, com relação ao sistema de gênero, fazer generalizações e análises
superficiais acerca da identidade feminina como representativa de passividade e submissão, uma
vez que os novos contextos sociais não têm demonstrado mais isso e em muitas realidades, como
foi o caso deste estudo, esse elemento não esteve fixo, pelo contrário, em muitas situações percebi
as meninas ativas, atuantes e agindo em pé de igualdade com os meninos, instigando reflexões
mais aprofundadas que revelavam singularidades dentro do domínio escolar , extrapolando o
sistema de gênero:

Os meninos nos provocam pertubam a gente e ela não faz nada e se a gente perturbar, vira
o cão de calçolão. Na frente da mãe da gente ela é uma Santa, mas na presença da gente
ela grita, grita tanto. Para ir a aula de música só escolhe os mais quietos, os que não
conversam. Os que ela acha que não conversam, porque são todos sonsos, pertubam e elas
nem ver..., mas na hora de brigar só brigam com a gente (Manuela, 9 anos; Mariana e
Paula , 10 anos).
A menina tem que ficar quieta e os meninos, nada! Só ficam abusando, e só vai para a aula
de música os alunos comportados... (Manuela, 9 anos).

Neste trabalho busco perceber as diferenças oriundas de novas construções sociais e
históricas, assentadas numa lógica de diversidade e os processos de re-negociação, re-elaboração,
rupturas e permanências de aspectos e hipóteses, que vão lastrear as discussões acerca das
representações sociais e a concretização da identidade desses sujeitos.
Não posso, aqui, por mais que a realidade determine situações antagônicas e bipolares
estabelecer posicionamentos em que esteja contemplando antagonismos e protagonismos, mas
busco desvelar as identidades que compõem e são um reflexo de um sistema de gênero brasileiro
como acredita (MCCALLUM, 1998) em seu texto Existe um sistema de gênero no Brasil?, no qual
faz um estudo das relações de gênero em Salvador, em que as mulheres se destacam e conquistam
espaços legitimados socialmente, isto é, distoam, saem de um modelo de submissão e conseguem
uma ascensão social, e, consequentemente, são mal vistas, fáceis, avançadas demais para a
dinâmica de vida social da época e até mesmo consideradas promíscuas e libertinas.
Essa visão norteou por muito tempo a representação da mulher na sociedade constituindose num mecanismo limitador de superação e solidificou contextos desiguais no âmbito
profissional, pessoal, além de consolidar a idéia de papéis sexuais e sociais diferenciados, como se
o sucesso e a realização da mulher não fosse uma situação legitima.
A perspectiva mais aceita era a conveniência destas permanentemente no âmbito privado
do lar desenvolvendo atividades sem reconhecimento público algum. Na medida em que elas
fogem desse parâmetro reconhecido pela sociedade, recebem uma carga ideológica permeada de
estereótipos e começam a serem tachadas de modernas demais, fáceis, entre outras adjetivações
negativas.
Considero que o que aconteceu na escola tenha sido mais ou menos isso, essa visão de que
a menina e o menino “deveriam ser” sujeitos que obedeceriam um modelo de gênero e, quando
isso não acontecia, a menina era ao extremo mal-educada e indisciplinada, “moleque macho” e o
menino “gay” .

Na realidade da escola que estudei, acredito que as posturas dessas alunas nada mais eram
do que atitudes de resistência frente a um sistema de normas e condutas disciplinadoras, que
persegue e engessa as ações de meninas e de meninos, presos e fixos a um sistema rígido de gênero
e a uma divisão de raça perversa, delimitadora de espaços e formas de pensar. Um sistema que
manipula, constrói idéias e naturaliza realidades desenvolvidas no seio familiar e dentro do âmbito
escolar, que, no centro das discussões por uma lógica democrática, significa o espaço de
excelência propício ao altruísmo, ao respeito e à valorização da diversidade.
Quando essa resistência partia do grupo de meninas negras, para o qual acontecia uma
imposição de padrões estéticos mais intensos, elas encaravam os obstáculos. No entanto, de muitas
maneiras, entravam em pequenos conflitos, certamente, representativos de processos de afirmação
da força de uma identidade negra e feminina.
Destaco que ao adentrar na perspectiva da categoria racial, embora as relações raciais
fossem mais dissimuladas, subjetivas, as crianças negras, potencialmente falando, mostravam
maior resistência, eram mais incisivas, repugnavam e advogavam mais seus direitos em relação às
crianças brancas e pardas. Compreendi esse fato pelas ultimas não sofrerem diretamente o
processo excludente das relações raciais estabelecidas. Em vista disso, as meninas e meninos
negros, em certa medida, eram bem mais autônomos e refutavam as situações discriminatórias
embora existisse uma pressão contrária. Como mostro na fala de uma das alunas:

[...] Outra coisa esse assunto de discriminação, eu vejo muito isso aqui na sala, os colegas
ficam ofendendo e dizendo que aquela menina não pode participar de brincadeiras por ela
ser feia, porque tem cabelo duro, por que é preta. Eu já escutei, aqui alguns meninos
falando de umas duas meninas, que não vou falar o nome...por que... fica em
silêncio...mas que tem , tem! (Paula,10 anos).

Essa pressão subjetiva é que vai provocar um silenciamento de crianças que não se
reconheciam negras, ou que se reconheciam e não tinha expressividade nas relações, ou ainda
aquelas em que os colegas reconheciam uma diferenciação: crianças geralmente recalcadas que
ficavam excluídas das brincadeiras, pois eram mais tímidas, mais caladas e não participavam das
aulas. Quando eu questionava aos outros colegas e requisitava a participação delas nos grupos, os
colegas afirmavam que não as queriam em seus grupos, pois eram “feias”, “grandes demais”, “não
sabiam nada” e até afirmavam que tinham distúrbios mentais, imprimindo a elas uma
patologização do desvio, aprisionando-as em características desviantes.

A diversidade existente na sala de aula percebida pelas crianças nas suas construções
mentais delineava-se através dos sujeitos com quem estes não se identificavam, que deveriam ser
excluídos das interações cotidianas e das atividades, assim como das interações de alunos com
alunos. Estes alunos eram tratados pelos professores normalmente numa relação bilateral, sendo
negados e discriminados pelos demais colegas em seu contexto escolar, com mais intensidade, por
serem diferentes, inclusive, sendo impedidos, muitas vezes, de vivenciar plenamente seus direitos
e sua própria infância.
Com relação ao envolvimento das crianças em outras atividades cotidianas ressalto que
alguns deles praticavam esportes (judô, jiu-jitsu, natação, vôlei, dança, futebol). Uma academia de
judô do bairro fez uma parceria com a escola e muitos estudantes foram estimulados à prática deste
esporte. Observei que na escolha do judô pela turma, a maior parte das meninas se excluíram, não
optando em praticar esse esporte. Apenas 3 meninas da turma entraram na academia, num universo
de 12 meninos. As meninas escolheram fazer vôlei, dança e algumas delas expressaram ter vontade
em fazer balé, mas por questões financeiras e disponibilidade de tempo dos pais, nunca se
matricularam.
As escolhas para essas atividades esportivas sofriam a influência das relações de gênero,
pois, muitos escolhiam o tipo de esporte pela conveniência do gênero, recebendo uma carga
ideológica definidora de expressões do tipo “esportes de luta”, “de brutalidade”, “esporte de
homem”, afirmando o judô como esporte predominantemente masculino, em que pude perceber a
divisão dos gêneros, quando da definição de ser um esporte “apropriado para menino”.
O futebol correspondeu a uma unanimidade do gosto masculino e, na mesma medida, tanto
na opinião de meninos como de meninas revelou-se que este esporte ainda era um domínio de
competência tradicionalmente masculina. Apesar do destaque e do prestígio do futebol feminino
brasileiro, reconhecido como excelente, ainda enfatizavam o futebol como esporte de competência
masculina. A natação, o vôlei e o basquete ficaram na fronteira dos dois gêneros como apontou a
pesquisa.
Com relação ao recorte de raça quando destaco a análise nas escolhas das atividades
esportivas identifiquei uma representação de que os esportes de maior esforço físico, como o
atletismo e como o futebol, por exemplo, eles associavam ao segmento negro, como se estes
sujeitos tivessem uma predisposição à prática desses esportes.
Com relação ao cotidiano destas, o dia das crianças era todo preenchido com atividades
educativas, domésticas e esportivas. Quando não estavam na escola ficavam em casa assistindo
televisão ou brincando no espaço do lar.

Identifiquei também que algumas crianças tinham o costume de participar de grupos de
jovens junto às igrejas católicas e evangélicas, tendo, desta forma, a possibilidade de atuarem em
projetos educativos. Outros, nos dias de sábado, retornavam à escola, integrante do Projeto “Escola
aberta”, que oferece atividades formativas de pequena carga horária para a comunidade, como
aulas de informática e recreação, sempre aos fins de semana.
Nos feriados e fins de semana as atividades de lazer compreendiam a ida à praia, aos
jardins e às praças públicas para brincar de bicicleta e patins, participando também de passeios.
Brincavam também com os vizinhos nos arredores do seu condomínio ou de sua casa, jogavam no
videogame, e, em alguns casos, as crianças de classe média iam ao cinema, brincavam no
computador, iam à lan house acessar a internet, entre outras atividades:

[...] Varrer a casa e arrumar tudo, pró!Eu varro a casa, passo pano e arrumo guarda –
roupa, arrumo o quarto. Brinco muito com a boneca Sthefane e de computador. Brinco de
estudar (Manuela, 9 anos).
O que eu mais gosto de fazer é brincar, estudar e praticar esportes, brincar de boneco,
pirata, do exercito, tenho uma prancha de surfista, caiaque, tenho lancha, tenho até uma
espécie de prancha que tem uma luz e pisca , assim desse tamanho.... Jogo da vida, sploft,
jogos de cidadania, aprender a atravessar a rua, tenho jogo de dominó, baralho eu jogo
com meu pai, tenho dominó que ganhei da boticário, ursos que falam, eu tenho muito
jogos... , cartela de desenhos de frutas, meus bonecos do batman, super heróis, e jogos de
computador, mas no momento não esta funcionando (Ricardo, 10 anos).
Eu surfo vou sempre para praia com meus amigos e com meu vizinho, que me
levam.Ricardo, (10 anos).

Muitos deles só saem acompanhados pelos pais, principalmente as meninas, o que mostrou
um maior controle familiar sobre as mesmas. Segundo as afirmações das meninas, com o avanço
da idade e o início da puberdade os pais exercem grande pressão. Quando entravam em campo as
discussões em torno das questões sexuais, começava a acontecer uma maior preocupação com as
companhias destas. Os cuidados que são redobrados. Assim, as meninas são instruídas
intensivamente a selecionar suas amizades, a estarem atentas aos investimentos dos meninos,
principalmente dos mais velhos e mais experientes. Nem brincam muito com os meninos,
fechando-se em pequenos grupos, integrados somente por meninas, seja por este fato, seja pela
simples identificação de interesses comuns que se convertem em amizades e grupinhos específicos
compostos por meninas dentro e fora do espaço escolar. Isso é expressado pela fala de uma das
alunas, quando questionei por que ela só brincava com as meninas. Ela respondeu:

Oxe, pró ! Ficar no meio dos meninos, eu não gosto , não. Não me sinto à vontade, fico
com vergonha... esses meninos daqui são muito ousados (Gabriela,10 anos).

Abaixo o relato de Ricardo, Mariana e Gabriela,

Faço judô, jogo bola, brinco de boneco, faço o dever depois estudo isso tudo pela manhã.
Eu a noite brinco de vôlei no estacionamento, em uma rede, não é propriamente uma
rede,é uma rede de saco , uma trança de saco aí prende de uma janela a outra, faz a rede
(Ricardo, 9 anos).
De manhã estou na banca e de noite eu fico em casa assistindo televisão.
anos).

(Mariana,10

Eu não gosto de sair, não pró. À noite eu fico em casa assistindo a novela os mutantes e
brincando com minha irmã com a boneca Stefane.
(Gabriela,10 anos).

As brincadeiras nas proximidades de casa, junto aos coleguinhas e aos vizinhos, só eram
permitidas aos meninos, ao passo que as meninas ficavam no ambiente do lar assistindo televisão,
brincando no computador ou de boneca.
Em decorrência de uma maior externalidade e exposição do menino ao âmbito público,
percebeu-se que os mesmos sempre eram privilegiados com um tempo maior de brincadeiras e
atividades em seu lazer, necessitando, apenas, informar aos pais o horário que iriam retornar e
aonde estavam indo, obtendo consequentemente uma maior autonomia, livres do controle direto
dos familiares.
Também consegui como dado, a partir das entrevistas, que os pais se preocupavam com as
companhias desses meninos, procuravam saber quem eram as amizades novas, o que estavam
fazendo, com quem estavam andando. A justificativa dada foi a preocupação com a
vulnerabilidade às drogas, à prostituição e à violência, elementos desencadeadores de toda sorte de
desvirtuação desses jovens.
A conclusão que chego é que nesse processo de iniciação, entre a fase da adolescência e a
preparação para a vida adulta, acontece um maior controle dos pais e da instituição escolar em
estarem vigilantes, orientando para que não aconteça nenhum problema, até porque procuram
estabelecer normas de condutas, isolando as meninas em uma “redoma” negando uma liberdade e
associando a um sentido moral e sexual suas ações e comportamentos.

Sempre supervisionados pelos olhos atentos dos pais e professores, meninos e meninas
incorporam um pensamento de auto-proteção, orientados para uma relação cotidiana entre os
gêneros, desempenhando atividades e incorporando comportamentos designados para meninos e
meninas.
Observei que a rigidez é convenientemente maior com a menina, que, na maior parte do
tempo, vive num contexto em que é mais aconselhável e seguro ficar no ambiente privado do lar,
salvaguardada pela família.
Em contrapartida, o menino, frente à esta realidade, obtém, em relação à menina, uma
vantagem em ser menino, de não precisar estar intensamente sendo monitorado e olhado pelos
pais, por se subtender que seria mais forte, poderia se defender melhor contra possíveis agressões
ou brincadeiras mais duras, ou mesmo situações radicais e desagradáveis, assim, seria mais solto,
menos fiscalizado, só sendo restringido pelos aspectos anteriormente mencionados. Observei que
nessa perspectiva da divisão, os espaços públicos (rua) eram do menino e o privado (casa) era da
menina, delimitação esta já subentendida, tácita, já na forma com elas respondiam, como se fosse
uma questão natural (as meninas deveriam ficar dentro de casa, fazendo alguma atividade) e os
meninos no “mundo”. Quando se referiam a esse assunto, os comentários eram de como se os pais
estivessem alheios a tudo que o menino pudesse e quisesse fazer no seu espaço público, como se
eles pudessem tudo, simplesmente porque eram meninos.
Frente a essa realidade, quando passo a considerar as identidades dos sujeitos e dar
relevância aos significados e representações que são os componentes do discurso, percebo a
reconstrução das identidades destes através das práticas discursivas, nesse caso considero muito
relevante o pensamento que ainda hoje acontece quando há uma referência ao tratamento dado às
meninas e aos meninos, norteado por detalhes essenciais, e vinculado a uma idéia de controle do
corpo. A educação contemporânea na prática legitima pressupostos identitários baseados em
aspectos biológicos, aparentes, baseados no sexo dos sujeitos.
Os elementos identitários serão fomentados não por uma essência interior independente da
realidade, mas sim como fruto de uma vivência dialética perpassado por imagens, representações,
significados, inicialmente, contraditórios, nos quais estes sujeitos estarão envolvidos.
Para Butler (2006) o gênero é uma forma de regulação social. Dispositivos específicos de
regulação legais, institucionais, militares, educacionais, sociais e psicológicos são utilizados para a
reflexão sobre a maneira pela qual tais regulações são engendradas e impostas aos sujeitos.
Para Butler (2006) esse poder regulatório que reprime e molda os sujeitos sexuados,
transformando-os em masculinos ou femininos vem de uma lógica de pensamento fundamentada
nos estudos de Michel Foucault, na qual o poder não atua simplesmente oprimindo ou dominando

as subjetividades, mas opera de forma imediata na sua construção. Assim, do ponto de vista
formativo, o poder estaria totalmente atrelado aos mecanismos de disciplina que ele instaura e
procura conservar, fazendo com que os discursos gerados sejam norteados também por essa lógica
de produção identitária dos sujeitos. Porém, ela vai além e considera que as regulações de gênero
constituem uma modalidade específica e autônoma, que tem efeitos constitutivos sobre a
subjetividade.
As regras que governam a identidade são parcialmente estruturadas a partir de uma matriz
que estabelece a um só tempo uma hierarquia entre masculino e feminino e uma
heterossexualidade compulsória.
Segundo BUTLER o sujeito social rendido ao gênero, apenas emerge no âmbito social. A
criança, menino ou menina, sofre uma nomeação e caracterização inicial de caráter personalíssimo
que imprime uma apropriação da sua essência para a percepção de uma corporeidade especifica e
após esse processo ambos são sujeitados ao gênero, que aparece como uma identidade muito
tenuamente construída temporalmente através de uma repetição incorporada através de gestos,
movimentos e aspectos educativos.
Meninos e meninas são constantemente inseridos nos domínios inteligíveis da linguagem
apropriada, mas, essa identificação das categorias não adquire uma significação estável e
permanente em sua totalidade, ao contrário, terá que ser reiterada com o objetivo de reforçar o
efeito naturalizante.
Parece que na educação contemporânea ainda acontece um duplo e dissociado tratamento
com meninos e meninas face a um pressuposto pautado na dualidade aparente do sexo, suas
características físicas e essenciais, deixando de interpretar culturalmente o corpo sexuado e os
significadosque constroem sobre esses aspectos identitários que são estruturados nas interações
históricas –sociais. Um controle é exercido como um mecanismo para perpetuar o privilégio de um
lado e atribuir a estigmatização, restringindo expectativas e promovendo exclusão por outro lado.
Raça e gênero servem como marcadores para justificar a reprodução de privilégios e a
exclusão, conforme Bourdieu. Na sociedade, a branquitude tem um significado de propriedade, e
como um símbolo que significa uma normatividade vai contra as demais pessoas que são medidas
e comparadas, dando ênfase a um processo que produz sistemas intrincados de discriminação.
Outras atividades que muitos alunos faziam era o reforço escolar (banca), no turno oposto
ao da escola como alternativa de auxiliá-los nos assuntos e atividades escolares. Esse reforço era
necessário a fim de obterem bons resultados ao final do ano letivo e a aprovação na escola. É
importante mencionar, segundo relatos, como os interesses e os objetivos deles são associados à
melhoria das condições materiais, ascensão social de classe e como vontade de fuga da

desigualdade racial, o que só poderia ser concretizado com o sucesso escolar contínuo e
permanente. Então, muitos fazem planejamentos futuros que correspondem a seus ideais de vida
profissional e pessoal.
Grande parte dos entrevistados tem consciência das dificuldades que poderão encontrar em
virtude de sua condição social, de serem oriundos de famílias pobres, e, por pertencerem à
identificação racial negra. Por conta disso fazem uma previsão de futuro, que nem sempre seria de
galgar o ensino superior:

Professora,... um menino humilde, pobre e negro sofre bem mais do que outras crianças...
vou ter que trabalhar muito para poder ter tudo que quero. Minha mãe sempre diz que
temos que estudar e nos preparar senão a gente vai ganhar pouco. Não sei se vou fazer
faculdade, não. Penso no melhor para o meu futuro, estudar mais, porque a gente sabe que
não vai ter os pais para sempre. Eu tenho que só trabalhar . Estudar... acho que não vai dá
não. Quero ser segurança, igual a meu pai. Ele também é segurança (Paulo, 12 anos).
Meus planos é comprar uma casa para minha mãe, estudar, trabalhar, comprar um carro
para mim e quero ser delegada. Vou fazer Direito. Quero ser alguém na vida....
(Mariana, 10 anos).

3.2 A ESCOLA: A REPRESENTAÇÃO DESTA E A DINÂMICA DE SEUS DIVERSOS
ESPAÇOS

Para os alunos, a escola tem uma representação social de que seria o espaço de educação,
de aprender e adquirir conhecimentos, de mobilidade e ascensão social, através dela eles tinham
uma perspectiva de melhoria de vida.
A importância da escola reside não só em ser uma instituição formadora de saberes
escolares, mas em ser um espaço que favorece o crescimento intelectual e garante o sucesso do
futuro profissional:

A escola é um lugar para se aprender e brincar. Em primeiro lugar vem a escola, para
mim. Porque sem estudos eu não vou poder trabalhar e ganha dinheiro para sustentar
minha família (Eduardo, 10 anos).

Segundo relatos a instituição foi escolhida por muitos por vários fatores como: por estar
próxima das suas residências, por ter uma boa merenda, por ter uma diversificação de atividades e

disciplinas (música, informática, inglês), ter uma boa área para o lazer, por corresponder às
conveniências de horário de trabalho dos pais, pelo desenvolvimento de brincadeiras, pelo fato do
ensino ser bom e ter uma boa equipe docente:

Gosto daqui porque tem merenda, aula de música, informática, tem pátio para brincar...
(Paulo, 10 anos).
Por que você veio estudar aqui? Porque aqui é perto de minha casa e o ensino daqui é
bom. E porque minha avó escolheu para eu estudar aqui (Eduardo, 10 anos).
Você gosta daqui da escola? Sim, porque os professores são bons, eles nos ajudam
tirando dúvidas, fazem trabalhos, faz muitas outras coisas boas. A escola é importante
para você? É, porque se eu não estudar na escola eu não vou poder ter um bom futuro.
Eu gosto dos professores, porque tiram muitas dúvidas. (Ricardo, 9 anos).

A escola é um dos espaços de grande interferência no complexo processo de construção das
identidades. É o lugar onde a criança passa grande parcela da sua vida, é o lugar de convivência
privilegiado depois da própria família. Observei que representa um tempo também selecionado, no
qual acontece a produção de experiências e situações, além de deixa representações, marcas
significativas e radicais nas crianças. Nessa perspectiva podemos dimensionar esses elementos
como mecanismos que estarão interferindo nas relações estabelecidas entre os sujeitos e na
maneira como esses vêem a si mesmos e ao outro no cotidiano da escola.
As distinções de gênero são mantidas pela escola através da sua organização, das
estratégias de controle e motivação das crianças, da organização e conteúdo das atividades, das
conversas informais entre alunos e professores e das atividades sectarizadas das crianças. A
perspectiva das relações raciais e suas influências na construção das identidades raciais se
apresentava de maneira dissimulada, embora acontecesse todo um discurso uníssono, homogêneo,
de igualdade por parte de todos os sujeitos envolvidos, as representações sociais absorvidas eram
de ações e atitudes contraditórias, quando conflitos eram travados: a intolerância, a não aceitação
do outro e violência ganhavam destaque.
Nesse sentido, a criança construía um sistema interno de regras de gênero, de racialização e
noções de diferenciação de classes sociais a partir de sua experiência e das representações
disponíveis no meio cultural em que estavam inseridas.

3.2.1 A SALA DE AULA / A AULA DE MÚSICA / A EDUCAÇÃO FÍSICA

Fig.11 A sala de aula do 5° Ano

A sala de aula era o principal espaço da escola, nesta os alunos permaneciam grande parte
do seu tempo. Observei nas representações dos sujeitos que este espaço tem um significado de
local da atenção, das tarefas, do momento do estudo, de um espaço de interação, de aprendizado,
de conversa e de desentendimentos.
A sala de aula, com relação a sua estrutura física, assim como as outras salas, era grande,
comportava cerca de trinta alunos, tinha dois armários, utilizados nos três turnos. Embora tivesse
ventilador, fazia muito calor, as paredes eram azulejadas até a metade e bem arrumadas, enfeitadas
com cartazes, figuras infantis, murais, motivando o aluno à participação e à aprendizagem, além de
um quadro branco, sempre na parte frontal. As cadeiras eram dispostas uma ao lado da outra
obedecendo a fileiras organizadas paralelamente, assim os alunos ficavam uns atrás dos outros e a
frente sempre ficava a professora. Os alunos, de uma maneira geral, ficavam muito próximos,
favorecendo as conversas paralelas e, por conseqüência, conflitos, pequenas discussões, agressões
verbais e brigas, bem como, frequentemente, agressões físicas. Nestas situações a professora
chamava a atenção destes, às vezes conduzia-os a direção e a paz era novamente restabelecida no
ambiente, até dentro de poucos minutos reiniciarem novas situações de conflito.
Pela exigência e mudança de metodologia de trabalho em algumas aulas essa organização
estrutural da sala era mudada dividindo os alunos em grupos, às vezes específicos, de meninos e

meninas, selecionados, involuntariamente, pelo gênero, por parte das crianças, a partir de suas
afinidades e amizades, já conquistadas na dinâmica da sala de aula.
As aulas de educação física aconteciam no pátio, área central da escola, de grande extensão.
Neste existia um mastro e uma bandeira, um banco fixo, cercado por todas as salas da escola e ao
final tinha um pequeno parque, um orelhão, pias e filtro de água.

Fig.12 O pátio

Fig. 13 Crianças no recreio

Fig.14 O parque

Quanto à aula de música, às vezes acontecia na própria sala de aula e na maioria das vezes
numa sala apropriada. Era um momento à parte, um momento de prazer, descontração e relax, que
era esperado por todos, era a aula que todos mais gostavam, pelo fato de trabalhar e estimulá-los
ludicamente. Era o momento da permissão da expressão, da criatividade, da fala, do canto e da
dança.
Acontecia sempre numa sala especifica adaptada para a aula, com telas nas janelas, embora
não existisse um isolamento acústico, de vez que quando fechada, abafava o som e ainda tinha ar
condicionado para garantir o bem-estar de todos. O professor sempre utilizava instrumentos
musicais próprios, como um teclado, um violão e um micro-sistem que sempre levava às aulas.

Fig. 15 Crianças na sala de música

Fig. 16 Crianças na sala de música

Esta sala de música (figura acima) ficava localizada no fundo da escola. Muitas vezes os
alunos ficavam sentados em esteiras e outras vezes em cadeiras. Pelo fato de ser pequena só cabia
a metade da turma (cerca de quinze alunos) por turma.
Esses três espaços disponibilizados pela escola engendravam todas as construções coletivas
escolares, me referindo em termos de estrutura, conhecimento escolar e de interações que eram
dimensionadas nesses espaços. Estes eram os locais onde o docente e os alunos atuavam de
maneira direta e forjavam suas histórias, seus contextos sociais.
O comportamento precisava ser controlado, dentro de padrões de masculinidade e
feminilidade, havia um disciplinamento indireto e geral dos corpos que deviam permanecer
quietos, parados, atentos num dado estado de tranqüilidade e sem muitas conversas. Conforme a
solicitação dos professores, os estudantes deveriam estar sempre sentados em suas cadeiras, em
silêncio e atentos à aula para que acontecesse a participação e o aprendizado necessário.
Numa perspectiva etnográfica macro, isto é, numa visão totalizante da sala de aula,
observei que na maioria das vezes os professores são posicionados como líderes, com referências,
assumindo uma assimetria interacional por causa de seus papéis como mediadores dos processos
de construção do conhecimento, controlando os significados em processo e, por extensão, as
representações e conseqüentes identidades sociais que estão sendo desempenhadas pelos alunos,
pois sancionavam identidades hegemônicas e outras não, tornando-as invisíveis.
Os alunos são influenciados pelos discursos veiculados na escola em suas variedade de
espaços. Um exemplo disso é que as diferenças em termos das condições físicas parecem ser
construídas como uma coisa dada, ou seja, as pessoas são assim, nascem desse jeito e são o que
são. Há um processo de naturalização das desigualdades não percebidas como diferenças.
Nesse sentido de interpretação, as diferenças não são consideradas dentro de uma
perspectiva de como as identidades sociais são construídas em práticas discursivas. É o que

aconteceu quando interpelei alguns meninos sobre um possível namoro com a colega Juliana, eles
afirmaram que não teria a menor possibilidade de namorarem com ela. Da mesma forma quando
citei o nome de outras duas meninas Rita ou Lílian, três meninos exclamaram: “ Cruz credo!”, e se
benzendo completaram “ Vaza canhão!” (Eric, Caio e José, todos com 10 anos).
A linguagem é o principal veículo da prática social que incorpora e sustenta valores,
inclusive aqueles que estipulam o "ser" "masculino" ou "feminina", nos discursos de gênero. O
“ser branco e o negro” sustentam discursos raciais numa determinada cultura, e, que, por sua vez,
também podem ser encaradas como perspectiva de mudanças, visando à igualdade entre os gêneros
e aceitação racial.
Nesse sentido, a criança constrói um "sistema interno de regras de gênero", de divisão de
raças e noções de diferenciação de classes sociais a partir da sua linguagem e de sua experiência e
das representações disponíveis na cultura em que está inserida.
As identidades sociais que as crianças constroem em práticas discursivas específicas, com
base no modo como estão posicionadas na sociedade, são naturalizadas. Por exemplo, ao se referir
à questão da cor de pele e às questões de gênero as crianças não percebem como a raça lhes dá
uma representação específica no discurso, o que afeta, sobremaneira, o componente discursivo e os
significados em construção.
Através da linguagem escrita e falada, das imagens e formas de pensar, das representações
com as quais interage, a criança apreende as expectativas para seu comportamento. Contudo,
acredito que a criança não é um ser passivo na recepção e disseminação de mensagens sociais,
determinada pelas estruturas da linguagem, mas um ser que também (re)negocia relações com
outros e (re)interpreta as imagens que encontra, na construção do binarismo dos gêneros opostos,
onde a corporificação das diferenças permite a visibilidade de um "outro".
Cada vez mais, as diferenças parecem ser construídas como características inerentes às
pessoas e não em termos de identidades sociais, reforçando desigualdades que se situam-se
culturalmente e historicamente. Não são essas categorias que importam e sim como estas se
localizam no discurso e os significados que são apropriados a partir desta posição.
O modo como as relações de poder perpassam pelo imaginário social, posicionando os
sujeitos não tem grande importância na escola. Isso não é trabalhado em sala, tendo como
conseqüência representar os sujeitos como se estes agissem em uma dimensão vazia, neutra
socialmente, afetando o modo como as pessoas são consideradas, medidas em si mesmas, negando
a possibilidade de identidades sociais autênticas.
Em entrevista um dos professores traz a questão dos conflitos existentes em sala de aula em
virtude da existência de diferentes raças permanecerem num mesmo espaço e pelo fato das

diferenças serem percebidas como intrínseca às pessoas e às práticas sociais. Assim, nas restrições
sócio-discursivas que se constroem nas práticas emergem aqueles condicionados como desiguais,
inferiores ou superiores, não sendo levados a sério.
O discurso em sala de aula, apesar do esforço dos professores, não parece problematizar a
questão essencial de quem é beneficiado pelos significados que perpassam o imaginário social, por
uma ordem social dominante, ou uma situação que tende a preservar a manutenção de idéias no
mundo social. As identidades sociais, concebidas nesse espaço social e as diferenças que existem
entre professores e alunos representadas como intrínsecas a eles são baseadas na idade, sexo,
gênero, raça e tratamento que uns oferecem aos outros, são percebidas como aspecto concreto das
interações sociais.
Os professores em um lugar de mediação, iniciativa e autoridade estão com todo o poder
nas mãos, bem como controle dos significados que são construídos, se convertendo em formação
de identidades sociais. Tenho que dar atenção também ao que pude observar nas relações
instituídas na sala de aula, onde coexistia um processo de resistência e contestação com relação à
hegemonia discursiva dos professores, de forma quase silenciosa, que só era visibilizada quando
alunos se expressavam questionando o tratamento desempenhado pelas professores para com eles,
como foi o caso de uma aluna:

Parece que as professoras tem preconceito, Como é aquele nome? Racista,... só escolhe
branco. Essa escola é racista por que só escolhe branco e alguns outros e gritam, gritam,
brigando com agente... Ontem teve um show, onde foi? Me esqueci...ah, sim,... no clube
dos oficiais, teve um show lá , tava conversando sobre o show... aí a professora brigou,
não deixou agente ir no banheiro, deixa agente apertada, sem ir no banheiro. Teve um dia
que eu não pude ir ao banheiro porque não me deixou eu tive infecção (Paula, 10 anos).

Assim, os discursos em sala de aula não contemplam e não problematizam a mentalidade
social que vigora e domina, mantendo as formas de pensamento preconceituosas e estereotipadas,
reproduzindo-as a partir do mundo social:

Você acha que tem uma divisão nas brincadeiras de meninos e meninas? Acho que
sim. Tem brincadeiras de meninos e meninas, mas por mim se eles quiserem podem
brincar. Aí vão dizer que as meninas tão virando moleque macho e os meninos estão
virando bicha! (Paula, 10 anos).
[...] Por que vocês acham que isso acontece? Essa divisão. Porque as tias daqui são
muito preconceituosas. Mas isso não pode acontecer, não as meninas tem que se unir. Essa
divisão de brincadeira só acontece aqui na escola, lá na minha rua, não. Os meninos e as

meninas brincam todo mundo junto, toda brincadeira que meninas brincam os meninos
também brincam (Mariana e Paula, 10 anos).

Essa visão é apenas um reflexo que é trazido à tona exemplificando a forma como as
identidades de gênero e de raça são concebidas nesse espaço social da escola. Na medida em que
posiciono os atores sociais e seus discursos como uma construção social possibilito neles um
potencial de empreendedores dos seus próprios significados e vislumbro a possibilidade de resignificações em relação a certos discursos de poder.
No entanto, a escola não é a única instituição responsável pelas distinções de gênero,
argumento que, ao chegar à escola, como destaquei anteriormente na fala do professor, meninos e
meninas já têm noção do que devem ser seus respectivos "comportamentos apropriados". Através
da linguagem, a criança aprende a "comportar-se apropriadamente" como menino e como menina;
as conversas em sala de aula aliadas aos elementos não-verbais são apenas um dos meios de
estruturação das relações de diferença e desigualdades, as quais, muitas vezes, foram estabelecidas
em outros contextos, sendo apenas reconstruídas ou sustentadas em sala de aula.
Numa primeira aproximação, o comportamento dos alunos dessa turma não era o esperado
pelos professores: eram inquietos, barulhentos, não conseguiam ficar parados um só instante,
muitos deles não prestavam atenção às aulas, conversavam o tempo todo, desrespeitavam os
professores, às vezes com a própria inquietação e outras vezes chegavam a responder e ofendê-los.
Em algumas aulas eles não tinham um comportamento “bom” e frequentemente eram
penalizados com castigos, sem direito ao banheiro, de ir ao bebedouro e ao recreio, só tendo direito
a merenda que era oferecida pela escola e/ou trazida de casa. As sanções mais sérias começavam
com uma conversa e ida à sala da direção, para serem chamados à atenção, em seguida uma
advertência, suspensão e, em última instância, expulsão.
Em outros momentos quando a inquietação estava demais vinha uma professora
representando a direção para falar de forma mais enérgica, forte, expressando autoridade para
tentar discipliná-los, ameaçando com bilhetes para os pais, suspensões, entre outros
procedimentos.
Nos dias de castigo sem ter direito ao recreio os alunos ficavam correndo por dentro da
sala, batendo-se nos materiais escolares, nas paredes e nas cadeiras. Outros dançavam pagode e
ficavam cantando músicas das propagandas políticas de Salvador. Algumas meninas ficavam
conversando e brincando entre si. Meninos e meninas nesses momentos se encontravam em pé de
igualdade, pois as reclamações eram para todos, sendo reforçadas as reclamações para algumas
crianças que eram reincidentes.

Em alguns momentos, percebi que o castigo de não poderem sair da sala e ficarem sem o
recreio era pior, não surtia efeito, pois era como se a sala se transformasse em uma panela de
pressão, pronta a explodir, sendo difícil aguentar o tamanho barulho que imperava nesses
momentos, aumentando a violência entre alunos, o calor, os xingamentos, o vandalismo e a
depredação de alguns objetos patrimônios da escola.
Não foram poucas às vezes que as duas professoras principais ficaram nervosas,
estressadas, roucas, doentes, com dor de cabeça e sem paciência para com o grupo. Nas aulas de
música, por não fazerem silêncio e não ficarem quietos o professor dava a aula como encerrada e
os liberava para as aulas posteriores, punindo-os de alguma forma, uma vez que a turma gostava
muito desse momento lúdico.
Todos os alunos entrevistados, quando eram estimulados a falar sobre os professores
expressavam ter uma imensa simpatia, respeito e admiração pelos quatro docentes, mas na prática
não era isso que acontecia. Brigavam com as professoras, respondiam sem respeito, gritavam com
elas, brigavam em sala com os colegas, verbalmente e fisicamente, arrastavam as cadeiras, até que
eram fortemente repreendidos ou encaminhados à direção.
Do ponto de vista de uma análise das duas categorias acredito que esses conflitos travados
em sala de aula eram um reflexo do desrespeito que acontecia no decorrer da aula, pois discutiam
por causa de materiais escolares, por inveja, por ciúmes, por brincadeira, porque

queriam

perturbar os colegas, porque queriam revidar alguma outra situação anterior de agressão, discutiam
por causa de brinquedos, por causa de competição para ser o mais inteligente, as meninas
rivalizavam para mostrar a sua beleza e competir pela atenção de alguns meninos. Nesse jogo de
conquista ganhavam a atenção dos meninos as mais bonitas (as meninas que na gradação se
aproximavam das brancas, com um corpo magro e cabelos lisos ou cacheados) e as que
apresentavam conhecimentos. Aquelas que não se encontravam dentro dessas características não
eram atraentes e nem visibilizadas.
Outro importante ponto a ser ressaltado é que, ao contrário da temática de raça, já
constantemente trabalhada no município, da mesma forma não acontece com a temática de gênero,
percebi, apenas, que este tema entra como um currículo oculto, sendo mencionado de forma
involuntária, sem muita conscientização dos professores e alunos. Quase todos os alunos
entrevistados afirmaram que desconheciam esse tema, que não era dado por nenhum dos
professores e que só estavam cientes e lembravam do tema racial.
Assim, gênero era muito confundido com sexo, as crianças quando tinham pouca noção se
referiam aos aspectos sexuais, às características biológicas, algumas o vinculavam a uma idéia de
puberdade, de início da vida

sexual, outras chegavam mais próximas dizendo se referir a

relacionamento entre homens e mulheres e assim essas seriam as representações de gênero que as
crianças construíram a priori em suas relações sociais, sendo que cerca de mais da metade se
expressaram afirmando desconhecimento do tema.
É importante ressaltar que as crianças, quando perguntei se já tinham estudado este tema,
me responderam relacionando gênero à aula de ciências, onde destacavam o estudo do corpo e da
reprodução humana, seus aparelhos e órgãos genitais. O aluno vinculou gênero ao sexo e
completou afirmando ter participado de uma palestra que uma professora convidada veio para falar
de sexualidade, métodos contraceptivos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e
cuidados com o corpo. Como mostra o relato de dois alunos:

Gênero que eu lembro, assim, não... E raça já. Nós não devemos pensar que uma pessoa é
boa ou não pela cor, que devemos chamar a pessoa pelo nome e não pela cor, - Oh, negão!
Não devemos ter preconceito. As pessoas ficam envergonhadas quando chega uma visita
em casa e a pessoas diz, oh, negão, sobe aí... Aí a pessoa fica envergonhada... (Ricardo, 9
anos).
Eles trabalham na sala de aula com o tema gênero e raça? Não, acho que só com raça,
por que falam muito sobre negros na Bahia. Sim , mas sobre homem e mulher, não. Só
sobre sexo, por que já teve aqui no outro dia uma palestra sobre sexo. (Lílian, 10 anos).

Os professores entrevistados também afirmaram não contemplar essas discussões e
desconhecer e/ou simplesmente por sua disciplina ser de outra área que não das ciências humanas,
não davam a devida atenção ao tema. Justificaram o desconhecimento do tema pela ausência de
qualificação contínua do corpo docente pela prefeitura com relação à temática de uma forma geral,
bem como pela falta de interesse e falta de tempo de abordar o tema junto aos alunos. Para reforçar
trago a fala de uns alunos:

A professora fala sobre gênero?Que eu me lembre ,não. E você sabe o que é isso? Não.
E sobre raça? Sim, na aula de história . Eu não sei explicar direito... E quando ela fala,
ela fala da raça humana e da raça animal (Eduardo, 10 anos).
As professoras não trabalham com esses temas de raça e gênero, só me lembro bem que a
professora fica falando, né?... que a gente deve respeitar os negros..., que não importa.
Todos são gente! (Rafaela, 10 anos).

Da mesma forma quando interpelei várias crianças sobre a categoria de raça, algumas delas,
num primeiro momento disseram estar esquecidas, outras relacionavam sempre às questões de

preconceito, discriminação e outros lembravam dos escravos, associando o conceito à história da
escravização dos negros africanos. Essa era a principal representação racial que traziam de
bagagem para o início das conversas e entrevistas. E muitos evitavam falar mais sobre o assunto,
julgando ser um assunto problemático, delicado de se estar conversando. Acredito que essa
discussão estaria no mesmo grau de valoração das conversas sobre sexo, pois as crianças eram
muito tímidas, tinha que se conversar com cuidado, com o tom de voz mais baixa, para que
ninguém ouvisse sobre o que estava se conversando.
Na sala de aula, apesar de gênero não ser problematizado ele estava presente e perpassava
pelo universo escolar através de um “currículo oculto”, que moldava e classificava meninos e
meninas que apresentassem movimentos similares do corpo em ser pertencentes ao mesmo sexo, e
os diferenciava pela utilização e prática dos movimentos e comportamentos do mesmo. Esse
"currículo oculto", além de criar as diferenças entre gêneros e facilitar o processo já iniciado na
família, fazia com que tais diferenças aparecessem e fossem sentidas como "naturais", bem como
essas mesmas diferenças seria intensificadas e ganhavam um caráter de marca e uma valoração
social, externando-se sob a forma de discriminações e preconceitos.

Ela é menina porque tem cabelos grandes, corpo esbelto, cintura fina, tem seios, tem hã,
hã,hã...(ri), (não completa) e é meiga, delicada (Ricardo, 9 anos).
Já várias vezes os meninos chamam Mariana de “Se liga bocão”, boca torta e me chamam
de Seca pimenteira por causa dos meus olhos (Manuela, 9 anos).
Eles chamam Paula de cabelo duro, Mariana de bocão e Eduardo de psicopata, Lara de
Larete, Almiro de Almirete (Ricardo, 9 anos).
Eu sou discriminada, por que ...é me chamam de boca de siri e de boca torta e eu não
gosto. Quando é com eles eles não gostam, mas como é comigo.... a diretora já avisou que
não quer ninguém chamando os colegas de apelidos. Os meninos me chamam assim
mesmo... E o que a professora fala? Nada, elas não fazem nada, quando eu vou reclamar
, elas dizem que eu estava perturbando eles. A diretora não acredita em mim. ( Mariana,
10 anos).
Você acha que aqui na sala tem preconceito de cor? Sim, tem muito, eu vejo muito
preconceito. Uns chamam os colegas de macaco e jumento. E Almiro uma vez me
chamou de negrinha. Lara, mesmo começou me chamando de boca de siri, ai eu chamei
ela de Lara “ quatro olho” e “Larete Piriguete. Me chama assim por que eu tive um
derrame e fiquei com a boca torta... (Mariana, 10 anos).
Eu já vi as pessoas falando.... conversando, falando da cor da outra pessoa....sabe...minha
irmã mesmo toda hora quando a gente briga ela me xinga “ah, sua preta”. Ela é mais
branca que eu porque ela puxou ao meu pai. Para me ofender ela vai logo pela cor. Me
xingando pela cor.rEu nem ligo mais...quanto a alguma situação de preconceito já vi na
minha rua, com Tamires que fica xingando as pessoas “Sua preta, tifu!”(Rafaela , 10
anos).

Professores estimulavam a competitividade entre os gêneros quando ministravam jogos que
enfatizavam a divisão de meninos e meninas em lados opostos, para ver qual dos grupos seria o
melhor nas atividades intelectuais e atividades físicas. Foi o que ocorreu numa ocasião na sala de
aula, quando a professora registrou no quadro quantas meninas e meninos tinham respondido
corretamente à atividade, ganhando o grupo que respondesse mais e corretamente ao dever. Essa
competitividade foi reforçada também na aula de educação física, quando os dois times foram
divididos entre homens e mulheres e não selecionados de acordo com suas habilidades e interesse
de participação. Essas atitudes e formas de posicionar as crianças abria espaço para construções
ideológicas e representações assimétricas de se encarar as relações de gênero.
Destaco que o gênero sofre uma corporificação, ou seja, incorpora aspectos psíquicos aos
físicos, através de posturas, musculatura e disposição do corpo. Nesse sentido, o "currículo oculto"
é marcado pelo gênero e, através do controle das práticas do corpo, colabora para a corporificação
de gênero na infância, sob a aparência da naturalidade. E da mesma forma a raça é pensada e
corporificada enquanto perspectiva e bagagem cultural, além de marcar os próprios corpos, lugar
onde vai se defrontar/confrontar com a questão mais problemática que é a estética.
Se a cultura é reproduzida pelos brancos, a beleza branca é a "ideal", assim como as
práticas culturais e o ponto de vista do branco ocidental. A corporificação é experiência percebida
e incorporada, física e simbólica, através da prática social e representação. Penso na noção de
corporificação, querendo expressar que raça é a percepção que termina no corpo e que é, a priori,
ponto de partida, julgamento moral das práticas culturais específicas.
Esses mesmos resultados apontam o quanto os profissionais em educação encontram-se
desatentos/as ao fato de que, neste âmbito, a raça, o gênero e a classe se entrecruzam: são relações
impregnadas de alteridade e que urge a necessidade de uma problematização, pois as identidades
que a partir desse processo serão dimensionadas constituirão um reflexo dos diferentes
posicionamentos ao longo da sua história de vida e história profissional.
Os corpos, marcados pelo gênero, pela raça e pela classe criam contextos particulares para
relações sociais à medida que assinalam e negociam informações para obtenção de status e poder.
Nesse sentido, os corpos claramente "delineados" pelo gênero e pela raça favorecem a manutenção
de hierarquias e de processos de dominação. O corpo é um lugar onde o gênero e a raça são
performatizados, se tornando corpos controlados, adornados, estilizados, apropriadamente
adequados às ações sociais, às situações e aos espaços.
Situando essas crianças no contexto escolar, observei percepções de classe, raça, gênero e
sexualidade inseridas nas relações de um sistema que, segundo Hasenbalg (1979), apesar do

discurso dissimulado da igualdade de oportunidades, reproduz e legítima diferenças. Assim, o
conhecimento escolar de gênero e raça faz a corporificação das relações raciais de poder.
No espaço da sala de aula ficou bem nítida a existência de espaços divididos, onde grupos
específicos de meninos e meninas permaneciam cotidianamente e era tácito nas relações e ações
uma reprodução de divisão de atividades e funções naturalizadas de meninos e meninas.
Isso foi presenciado ao final de uma das atividades de matemática sobre sólidos
geométricos, quando meninos foram merendar e partiram para o recreio descompromissando-se
com a limpeza da sala que ficou cheia de recortes de papel, quando um grupo de cinco meninas
assumiram a limpeza, tomando posse de vassouras e apanhadores, afastando as cadeiras e
começando a fazer a limpeza de toda a sala.

Fig. 17 Meninas varrendo a sala

Fig. 18 Meninas varrendo a sala

Outras meninas e os meninos ficaram apenas merendando e olhando as colegas terminar o
trabalho. Não percebi neste momento uma divisão racial da atividade, por exemplo que só meninas
negras estivessem fazendo o serviço. Esse trabalho foi feito em conjunto, meninas negras e brancas
varriam, juntas, a sala de aula, porém nenhum dos meninos se ofereceram para auxiliar na
atividade. O detalhe mais relevante da observação feita foi a importância da atividade e a vontade
que se converteu em iniciativa das meninas em fazer aquele trabalho, demonstrando uma relação
explicita de gênero através do desempenho de funções e atividades legitimadas pela sociedade,
bem como a divisão de atribuições nas ações.
Pontuo e faço uma reflexão dos momentos da aula de educação física: momento dos
conhecimentos e exercícios físicos, mas também a hora da brincadeira, da liberdade de
movimentos, da prática de trabalho em grupo, cooperação, competitividade. Aí aconteciam as
disputas dos mais fortes, as relações de dominação daqueles que tinha mais força, dos destemidos,
dos mais ágeis, das meninas que jogavam com os meninos em pé de igualdade, momento de

recolhimento das meninas que não “agüentavam” as brincadeiras mais intensas. Estas últimas,
nessa hora, se isolavam e ficavam sem fazer a atividade, justificando indisposição, falta de
interesse, não gostarem daquela atividade esportiva. Quando a desculpa partia dos meninos se
negando em jogar futebol sofriam uma rejeição por parte de outros colegas.
Existiam marcadores de sexualidade nos esportes que definiam a sexualidade de meninos,
mas de forma inversa. A falta de interesse declarada era complicada , pois seria alvo de
comentários depreciativos de outros meninos do grupo, classificando-o como "bicha" e "gay".
Essa expressão era dita em momentos de brincadeiras, mas passava uma representação de que não
praticar esportes considerados “masculinos” seria um dado relevante para se nomeá-lo
homossexual.
Assim, a masculinidade vinha associada à sexualidade, na escola, era esperado do menino
uma postura de "homem", de virilidade, indo além do biológico e invadindo o âmbito social, onde
deveria mostrar força, decisão de pensamentos e ações, sendo controlada indiretamente pela escola
e de forma implícita pelos próprios colegas homens, pela hegemonia desses valores. Da mesma
forma, ocorria a estigmatização com o colega quando se recusou a ver um anúncio sobre a garota
do brasileirão que um colega queria lhe mostrar: "Ô seu gay, não quer ver mulher gostosa, olha a
do Vitória, quer ver?!" ( Eduardo, 9 anos).
A relação de poder imposta pelos meninos na aula de educação física se baseava, assim,
nos aspectos da força física, na sua habilidade com os esportes, rapidez, promovendo, por
conseqüência, a exclusão de algumas meninas, que precisavam discutir e brigar com os meninos
para poder jogar em condição de igualdade. Muitos deles acreditavam que as meninas não sabiam
jogar, eram “pernas de pau”, só servem para “gandula” como afirmou José, 10 anos.

Eu já fui impedida de jogar na aula de educação física só porque sou menina. Ricardo
mandou
na
brincadeira
e
não
deixou
nenhuma
menina
brincar
(Daize,10 anos).
Você já sofreu algum preconceito ou discriminação? Sim, na hora de jogar volei ,
porque os meninos não deixam. Só se a gente peitar eles e brigar para jogar ou então o
professor botar um time só de mulheres (Lílian, 9 anos).

Os meninos se recusavam a jogar com as meninas porque eles afirmavam não saber
jogarem, não ser esporte de mulher e não terem resistência, ou seja , como se elas fossem
incompetentes, além da associação das mulheres como mais emocionais. Por caírem mais e serem

menos dotadas de força física. Nesse sentido, estas só faziam atrapalhar o jogo. Existia então, uma
relação de poder implícita no jogo:

Elas caem mais e só ficam chorando... não agüentam. Os meninos também dão muito
chutão e elas não acompanham... são moles...(ri), das meninas as únicas que jogam é
Mariana, Cristiane, Paula. (Eduardo, 9 anos).
Na aula de educação física jogo bola, pulo corda, jogo dominó, carta e corro e no recreio
brinco de pega-pega. (Manuela, 9 anos).

Um dado relevante para o estudo era que as meninas que demonstravam serem mais ativas
advogando seus interesses e defendendo o direito de jogar com os meninos eram as negras,
pertenciam à classe pobre e acredito que por enfrentarem mais dificuldades se mostravam mais
confiantes e independentes, em relação as outras meninas. Por isso também mostravam-se mais
criticas, tendo uma resistência a situações seletivas e excludentes.
As hierarquias de poder são quebradas, quando elas resolvem em determinadas situações ,
desafiar e competir com os meninos por recursos legitimados e identificados como masculinos.
Quando analiso a relação de gênero com o aspecto bipolar de oposição, percebo que essas atitudes
são marginais no cotidiano da sala de aula.
As meninas brancas e pardas, vindas de uma outra condição de vida, mostravam ter uma
educação e orientação doméstica, mais efetiva, diferente das primeiras que eram consideradas
pelos docentes alunas de comportamento ruim. As consideradas mais comportadas, eram as
brancas e as que se consideravam pardas se negavam a participar com mais intensidade dos
esportes, principalmente os que envolviam bola. Elas brincavam mais de pular corda, de cartas,
dominó, etc., ou simplesmente, tentavam escapar e tapeavam, não participavam das aulas de
educação física.
Nas aulas de música foi muito significativo a atuação do professor de música, que recém
chegado a escola, buscou durante todo ano letivo desenvolver uma proposta diferente de iniciação
musical, de mostrar o que era a música, através do estudo dos gêneros (samba canção, bossa nova,
clássica, erudita), procurando utilizar a música como instrumento de socialização, trabalhando
temas como os valores humanos, a cooperação, a amizade, amor e respeito pelo próximo. As
crianças deveriam aprender cantando, inclusive utilizava-se da interdisciplinaridade para trabalhar
alguns conteúdos com os alunos.
As aulas de músicas eram aulas que estimulavam a criatividade, a interação, o respeito à
escuta ao professor e aos colegas. Em algumas aulas eu presenciei conversas sobre como se

comportar, ter educação, respeito aos outros, valores humanos, conversas voltadas às questões
raciais.
Com base nos relatos das entrevistas das crianças eles gostavam muito desses momentos da
aula de música, pelo fato desta ser mais descontraída e permitir-lhes uma maior interação. Com
relação às representações de gênero e raça nessas aulas, acredito que era mais fácil através da
música e dos contextos discursivos se perceber como construíam as identidades com relação a
alguns parâmetros, como a identificação das meninas, de uma forma geral, com a dança.
Muitas meninas queriam ampliar as atividades das aulas de música e poder dançar
permitindo uma expressão do seu corpo. Em contrapartida, os meninos tinham maior interesse pela
música, em si. Quanto ao gosto musical, meninos e meninas se identificavam com as músicas que
se referendavam à cultura negra, como hap, hip hop, samba e pagode, que, além de cantar,
dançavam.
Os corpos falavam e se expressavam, mostravam não só nas aulas de música, mas em
qualquer espaço e momentos da escola, o prazer em dançar as músicas daqueles gêneros musicais.
Meninos e meninas dançavam, rebolavam e faziam movimentos sensuais, abaixando e levantando
no ritmo das músicas.
Nas aulas de música observei que, uma vez, logo no início do ano, o professor levou a
música “Teresinha de Jesus” para trabalhar com as crianças, mas não percebeu que a música
reforçava uma idéia e uma representação de gênero da mulher ser tutelada pelos representantes
masculinos, bem como a submissão da mulher ao domínio do homem. No início da melodia
introduziu cantando, pedindo silêncio, até completar com a letra da música. Todos cantaram e ao
final da música uma das alunas comentou que o terceiro homem seria o namorado de Terezinha
que vinha para dar a mão e socorrê-la, entendendo superficialmente o sentido da música.
Já com relação à identidade racial eu observei que o professor procurava trabalhar dentro
da perspectiva de combate ao preconceito e à aceitação aos aspectos culturais afro-brasileiros, bem
como a influência desses aspectos na nossa cultura, porém, muitos alunos não se identificavam
com esses aspectos e/ou não sabiam quais eram os principais elementos da cultura negra, quando
foram questionados a este respeito.

3.3 AS BRINCADEIRAS, AS CONVERSAS E OS TEMAS

As brincadeiras se resumiam em jogos de bola, cartas, pular corda, roda, pega-pega, bater
cartas, trocar bolinhas de água e figurinhas, boneca, de boneco: cantavam, dançavam em qualquer
ambiente da escola e inclusive na hora do recreio, quando ligavam o som e tocavam temas infantis
e pagode, davam muitos gritos e risadas, faziam pequenos grupos de meninos empurrando os
colegas e conversando muito. Como mostro nas falas de algumas crianças.

Ser menina para mim é se arrumar, botar brinco, pentear os cabelos, usar calcinha e os
meninos usam cuecas. Quais são as características de uma menina? Ser vaidosa, ser
cuidadosa, ser feminina. Usar maquiagem e lápis de olho e também batom. Existem
coisas que uma menina pode fazer ou não? Brincar de bonecas (Paula, 10 anos.)
Menino só pode brincar de boneco, não pode brincar de boneca, porque o boneco é de
homem (Miguel, 11 anos).
No recreio eu brinco de dama, dominó, baralhos, de aventura, policial, pega-pega escondeesconde, de futebol, de vôlei, de basquete, mas quando eu tou cansado eu não brinco, fico
sentado, só olhando... (Ricardo, 9 anos).

As conversas eram divididas por gênero, pois os temas e assuntos cotidianos das conversas
só se referendavam ao universo específico de ambos. Os meninos costumavam conversar sobre
futebol, os campeonatos do baianão e brasileirão, sobre paqueras e namoros, sobre mulheres, sobre
bonecos, carrinhos, jogos do nitendo, play station, desenhos animados, sobre a novela “Os
mutantes”, trocar figurinhas dos mutantes, sobre bolinhas de água, sobre brincadeiras em sua rua,
esportes (judô, surf e futebol).
As conversas das meninas eram sobre maquiagem, sobre paqueras e namoros, sobre pintar
unhas, cuidar dos cabelos, sobre as novelas da TV, sobre as roupas da moda, trocar bolinhas de
água, sobre as músicas de pagode, muitas meninas levavam para a escola esmalte de unhas, batom,
cremes de cabelos, bonecas, figurinhas da Hanna Montana, dos rebeldes, lápis hidrôcor para fazer
tatuagens.Como afirma Daize,10 anos “Eu brinco muito de boneca com minhas primas ou de
bicicleta”.
Considero que os elementos estabelecidos como objetos pessoais tais como brinquedos,
artigos escolares, vestiário e as próprias tatuagens eram uma espécie de elemento representativo de
identidade e uma linguagem que queria estabelecer, construindo uma simbologia de coisas que
pertenciam às meninas e aos meninos, especificamente. Por exemplo, nas tatuagens das meninas
costumavam desenhar as iniciais dos seus nomes, flores, corações, e outros desenhos do universo

feminino. Já nas tatuagens dos meninos criavam ou decalcavam desenhos infantis de luta japonesa,
suas inicias dos nomes, pássaros, sol, estrelas, entre outros.

Fig. 19 Meninos se tatuando Fig. 20 Meninas no recreio

Fig. 21Crianças brincando no recreio

As meninas e meninos estavam usando a linguagem para estabelecer suas respectivas
identidades de gênero, para categorizar os outros, para se acomodar em tais categorias ou para usálas como resistência. Assim as tatuagens eram uma linguagem ou forma de prática social que
incorporava e sustentava valores, inclusive aqueles que estipulavam o "ser" "masculino" ou "ser
feminina" em sua cultura.
Com relação às representações raciais pude observar que na hora das brincadeiras não
acontecia uma interação total das crianças, havia sempre uma divisão de grupos de meninos e
meninas, sendo que três ou quatro meninas negras sempre ficavam excluídas e às vezes se
isolavam intencionalmente dos outros grupos. Interpretei esse fato de dois modos: havia um
comportamento excludente velado por parte do grupo de meninos e meninas da sala e havia um
processo de isolamento para não sofrem nenhum tipo de exclusão ou violência simbólica e/ou
declarada. Não faziam parte das conversas dos meninos sobre namoros, não eram consideradas
como possibilidade de uma futura paquera. Os meninos negros faziam seus próprios grupos e
pareciam ser mais resistentes a esses processos de exclusão, mas, ainda assim, permaneciam em
seus grupos.
As meninas apoiavam as distinções de gênero, operantes na interação social dos meninos e
meninas, pois muitas delas reforçavam uma essência feminina passiva, ou seja, de que gostavam
dessa condição, enquanto os garotos que eram “meio que obrigados a aceitar a sua condição” de
serem meninos, estavam mais preocupados em estabelecer sua masculinidade aos olhos dos outros
garotos, assim como em estabelecer sua superioridade sobre outros meninos e meninas.
Os resultados obtidos revelam que ainda acontece a reprodução de idéias e o discurso
racial, traduzindo-se sob a forma de preconceitos, estereótipos, agressões, xingamentos e

discriminação sobre os negros, o que interfere na formação e concretização das identidades destas
crianças, nesta tenra idade, ainda num constante estado de reformulações observadas nos
comportamentos, nas falas das crianças, na escolha do material escolar. No caso do gênero
observei a construção identitária relacionada às cores dos seus pertences, nas escolhas dos tipos de
brincadeiras, nos seus planos profissionais.

3.4 AS RELAÇÕES ENTRE MENINOS E MENINAS

A relação entre meninas e meninos era conflituosa. Como afirma abaixo um dos alunos,

não muito boa, porque eles brigam, porque ficam botando apelidos uns nos outros e os
outros ficam com raiva , o que você acha das meninas daqui da sala? Nem sempre são
comportadas e algumas são estudiosas, tem umas que são ousadas, outras, que são
quietinhas, etc...”(Eduardo, 10 anos).

No meu ponto de vista, esse relacionamento conflituoso das meninas e dos meninos se
baseava em dois aspectos: um era na perspectiva fundamental da formação da masculinidade, que
se pautava na visão da masculinidade heterossexual ser considerada um parâmetro legitimado pela
sociedade e o sentimento de pertencimento ao gênero masculino ser uma forma de preservação do
ideal de masculinidade. Assim, tomando esse referencial os meninos aprendiam a desempenhar a
sua masculinidade, controlados por uma vigilância sobre os mesmos, enquanto futuros homens,
onde tinham que estar separados das meninas e da idéia de uma sexualidade homossexual. Isso
representava um risco constante. Então a companhia de pares masculinos era conveniente para sua
auto-afirmação como homens másculos e era necessária a distância das meninas. Posso inferir que
a masculinidade era determinada e imposta inicialmente no âmbito familiar e supervisionada, por
extensão, pelos círculos de amizades e, subjetivamente, pela escola.
Cabe notar que, na escola, a amizade intensa e a inserção direta de um menino num grupo
de meninas eram vistas como indicativo de homossexualidade. Para os outros meninos sua
amizade deveria ser apenas com meninos, o que fica explícito na fala de Miguel, que contou que
iria deixar de ficar com as meninas porque os colegas insinuaram que ele era homossexual, por

elas serem “problemáticas”, criando desavenças sempre e também por elas serem indisciplinadas e
mal-vistas pelos professores.
Percebo dentro do ideal de masculinidade, que o discurso hetero impõe-se com adjetivos
pejorativos como "bicha", "boiola", "veado", etc., colocando o menino numa posição marginal e
desprivilegiada pela sociedade. Seria uma marca indesejável e altamente excludente um menino
ser considerado homossexual, o que significava uma ofensa grave e motivo de briga.
Essa proximidade só estimulava comentários maliciosos e negativos sobre a sexualidade do
menino, então, era conveniente e de forma subentendida, frente aos colegas, que era esperado um
certo distanciamento das meninas e lhes era recomendado demonstrações de masculinidade.
Dessa forma a sexualidade e a identidade de gênero dos meninos são formadas, sobretudo,
no uso do corpo e dos aspectos emocionais: como o controle das suas emoções e a não
demonstração de sensibilidade e passividade. Tenho como hipótese que as representações
construídas pelos meninos sobre gênero são concretizadas através da observação das relações
sociais do sexo das pessoas, ou seja, nas práticas sociais. Assim, a identidade de gênero será toda
influenciada por esses componentes.
Outro aspecto para o desenvolvimento dos conflitos seria a divisão de raças dos colegas
fomentando brigas e desentendimentos contínuos e cotidianos, onde ao final trocavam palavrões,
xingamentos, ofensas, apelidos, chegando ao preconceito pelo simples objetivo de agredir o outro
e torná-lo subordinado e inferior. A raça, então, era utilizada como forma de xingamento. Nas
fotos a seguir e nos trechos de relatos mostro as agressões verbais e físicas que algumas crianças
sofreram na sala por causa desses conflitos:

Aqui na sala tem muito preconceito, eu vejo muito. Uns chamam os colegas de macaco e
jumento. E Almiro uma vez me chamou de negrinha (Mariana, 10 anos).
Os meninos nos provocam nos perturbam a gente e ela não faz nada e se a gente perturbar
, vira o cão de calçolão. Na frente da mãe da gente ela é uma Santa , mas na presença da
gente ela grita, grita tanto (Mariana, 10 anos)

Fig. 22/ 23/ 24 Crianças brigando em sala de aula

Outro fato eram brincadeiras com as colegas chamando a atenção para características
físicas e destacando seus pontos aparentes. Assim, o modo com o qual a linguagem operava a
favor da normatividade era amplamente percebido no caso de Rita, Juliana e Bianca que foram
chamadas de "Canhão" (referente à estética), "Bombril", "Cabelo de porco espinho". Como cito o
relato de alguns alunos:

Eu canso de falar com a professora que Mateus e Jean ficam me perturbando e ela não faz
nada... Eles ficam me chamando de fedendo e no outro dia me bateu (Daize,10 anos).
Um dia ela rasgou minha camisa, pró!...ela no recreio puxou o meu relógio e puxou meu
dedo e quase desmentio ( Mateus, 9 anos).
Eles no recreio me batem e me chama de fedendo! Aí oh, pró! Ta me chamando de
fedendo! (Os meninos ficaram rindo dela). Mateus me chama muito de fedendo ou flor
fedendo! Eu também chamo ele de catinga e Jean de cabeção.
(Daize, 10 anos , Mateus e Jean 9 anos).

Estigmatizada no olhar racista dos garotos brancos, outras meninas como Liza e a própria
Daize, ainda se tornam alvo de chacota devido a um comportamento que transgride a matriz
heterossexual. Novamente, a re-configuração e o redimensionamento do sexo e do gênero recebe
um caráter de negação. Através de um gênero masculinizado que não corresponde à planificação
esperada pela matriz heterossexual essas meninas sofrem e são criticadas pelos meninos no sentido
de mostrarem uma “anormalidade”. Além de serem chamadas de "moleque macho". Assim os
corpos estão codificados e inscritos como uma criança sexuada e racializada. Nesse sentido, a
criança se torna um dos constructos mais normalizados e regulados. Outro aspecto relevante na
relação entre meninos e meninas seria os namoros que eram experienciados pelas crianças desde as

séries anteriores. A metade da sala já havia namorado e observei que existiam estratégias de
escolha das conquistas.
Pelas conversas com os meninos havia uma forma de escolha das meninas. Aquelas
meninas mais atiradas, liberais e que já namoravam eram consideradas fáceis pelos meninos e pela
conversa que tive com eles eram apenas para passar tempo e eles terem chances de iniciação
amorosa e sexual. Porque as meninas que eles queriam realmente estavam sempre inacessíveis,
aquelas que eles consideravam as mais bonitas da sala.
Muitos adoravam e na mesma proporção receavam conversar sobre este tema comigo,
conversavam com tom de voz mais baixo e escondido dos colegas. Outros contavam suas
aventuras e paqueras abertamente como se estivessem se gabando e mostrando que eram
poderosos, galantes e conquistadores, como no caso abaixo:

Eu gostei de um menino no ano passado, aí Manuela pegou o meu namorado...
Aí para dá o troco a ela, eu peguei o namorado dela, que era Paulo . Esse ano. Ela,ficou
retada comigo, não é bom pegar o namorado dos outros!, aí eu peguei o namorado dela. E
ela ficou calada... (Mariana, 10 anos).
Eu gosto de namorar. E qual o tipo de menina? Todas, eu gosto de qualquer uma menos
loira... eu não gosto Porque...Porque não?..., por que eu não gosto.... eu não gosto...( ri)
há, fala a verdade! Porque minha avó disse que quem namora com loira toma
corno!(ri).Agora diga qual o perfil de menina para você namorar...
Tem que ser do meu tamanho, magrinha gordinha eu não gosto não... Eu não gosto de
gordinha ,nem gordona, não!, não, professora! e também magra de mais não dá...Com
que idade você começou a namorar?(rir) ah, pró, sei lá , acho que foi com 8 anos, sei
lá!Com quantas você já namorou?Só aqui na escola?Mais de 10 .(ri). Paulo reforça (
muito mais!)Me conte mais sobre seus namoros... Beijo.... de língua... ri.... rir muito...
tem vezes que sim , tem vezes que não... As vezes sim ,às vezes não, (ri) sim e.... pego
nas partes intimas...(ri) mentira, pró! Eu não , pró! Não pego, não. Pego não pró. Ai já é
ousadia! Ai já é ousadia ,... Pode ser qualquer hora. De dia ou de noite. Pode ser qualquer
hora. E só teve três que minha mãe soube ( ri muito com os colegas) (Rui, 11 anos).

3.5 A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES
3.5.1 IDENTIDADE GÊNERO: “COISAS DE MENINOS E COISAS DE MENINAS”

A identidade de gênero é construída pelo grupo baseada numa idéia de oposição e
contradição dos sexos, colocando em foco um binarismo de gêneros opostos, onde há uma
corporificação das diferenças e permissão da visibilidade de um "outro" que é diferente deles.
Então, quem não era considerado homem era o seu oposto, ou seja, era mulher, não permitindo

outro pensamento que fugisse ao modelo heteroxessual, então, o homossexualismo era encarado
como algo distoante, proibido e errado.
Essa situação condicionava comportamentos de meninos e meninas que eram estabelecidos
a priori pela sociedade e mantidos pela família e escola, acontecendo uma apropriação das idéias
do ser menina e menino, baseadas primeiramente no sexo. Observei que a identidade de gênero era
toda relacionada às afinidades, às cores, às brincadeiras, às atividades cotidianas, à orientação
sexual, às profissões, aspectos que eram apropriados através da socialização deles com amigos,
família, TV , escola, entre outros..
Existia um modelo legitimado de ser menina e de menino. Segundo a visão das crianças o
ser menino era definido pela sua força, autonomia, por serem menos emotivos e mais racionais,
por poder fazer tudo que desejavam, por poder brincar de bonecos, ir aos jogos de futebol, poder
jogar vídeo game, jogar bola, não poder engravidar nem menstruar, ter um maior trânsito no
espaço público. De acordo com os relatos, o menino seria o pegador, o inventivo, o provedor,
destemido, forte, o viril.

Fig. 25 Menino sentado

Quando refletimos sobre a atuação dos meninos no âmbito privado com relação às tarefas
cotidianas de casa e aos serviços domésticos, é visível que ficam responsáveis por atividades
simbolicamente caracterizadas como exteriores. O trabalho do menino é lavar o banheiro, lavar o
carro da casa ou ir à padaria ou ao supermercado ou às áreas mais externas da casa, como a laje,
quintal ou ainda jogar lixo fora. Tais tarefas revestem-se de uma categorização de ser masculino
porque envolvem, segundo os sujeitos sociais, mais liberdade e autonomia. Como mostro no relato
de Cristiane,

Serviços de casa geralmente os meninos não gostam de fazer e as meninas fazem... Tem
diferença, sim! Os meninos geralmente lavam os carros e lavam a calçada, compram o pão
na padaria e a menina, não! Tem dias até que eu quero sair, mas meu pai não deixa
(Cristiane, 10 anos).

As mulheres estariam, ideologicamente, representadas como mais presas na dimensão
natural do que os homens e no âmbito doméstico. Sobre esse fato alguns meninos reforçaram,
aliviados, o peso que seria a gravidez: “Eu não gostaria de ser menina, porque a mulher menstrua e
tem que engravidar e eu não gostaria de sentir dor ou ter que cuidar de filhos”. “Engravidar deve
ser muito ruim, ter dor e levar aquele peso deve ser muito difícil”(Eduardo, 9 anos).
Assim, a identidade da menina é centrada nas funções que desempenham no espaço
doméstico, privado, em atividades de lavar as roupas, varrer a casa, esquentar comida, cuidar dos
irmãos menores e ajudar a mãe. Em gostar de brincar de bonecas, em ser comportada, dócil,
carinhosa, zeladora, serem mais emotivas. Pela possibilidade de serem cortejadas e paqueradas
pelos meninos, inclusive, nestes aspectos, elas até sentem um orgulho em ser menina: “Eu adoro
ser menina, porque posso ser paquerada pelos meninos. Sou bonita, posso me arrumar, me
maquiar, usar mini saia, perfume, ai, ai ..., adoro ser menina, pró...”(Paula, 10 anos).

Fig. 26 Menina varrendo a sala
Segundo os alunos entrevistados, a menina, futura mulher, têm tido um papel significativo
na atividade do cuidar e do reproduzir. Mesmo lembrando que o quadro atual é de uma mulher
mais independente, que dá conta de uma jornada de trabalho, os meninos ainda vinculam a
atividade feminina ao espaço privado. Ocorre que a distribuição das tarefas entre os sexos é, em
muitos sistemas culturais e em seu cotidiano, entendida como uma espécie de extensão das
atividades do cuidar e da maternagem. Assim, parece "natural" que caiba à mulher as tarefas
associadas ao papel que esta ocupa no processo reprodutivo, bem como sua função social dentro da
família, como mãe, esposa e filha.

Ao se dar conta dessa formação biológica e posição social de que são meninas, elas se
aceitam e se sentem bem, relacionando a identidade feminina a sentimentos bons, positivos,
atividades domésticas, à possibilidade de poder se cuidar, se arrumar, associando a beleza à
simpatia, remetendo a uma tranqüilidade e a um prazer em ser mulher. Como mostra o relato das
alunas:

Gosto de ser menina, porque menina é bonita. Por que menina faz um bocado de coisa que
homem não faz...Varrer a casa, lavar a casa. (Mas isso homem também faz...)mas fazer
comida bem?, não faz...”(Cristiane, 10 anos).
Você se sente bem em ser menina? Sim, porque os meninos paqueram a gente agente
corta os cabelos, usa maquiagem. Mas os meninos também não cortam os cabelos?Mas,
não é a mesma coisa, pró... eles não usam maquiagem e nem são paquerados como as
meninas são paqueradas. Só querem usar drogas, fumar maconha (Paula, 10 anos).
É..., bom, agente lava roupa, ler livros , ajuda em casa e dança... arrumar a casa, ajudar a
mãe, e os meninos jogam bola. A menina dança balé e o menino joga no vídeo. Eu acho
que os meninos não podem brincar de boneca, porque se eles brincam acho que seria
chamado de viado, mulherzinha! (Lilian, 10 anos).
O que eu mais gosto de fazer é varrer a casa, lavar prato, fazer comida...Faço arroz, feijão,
macarrão,cato feijão...E a comida fica gostosa! É bom fazer, faço todo o almoço (Daize,
10 anos).

Os garotos são obrigados a aceitar a sua condição, de ser menino e se preocupam demais
em mostrar uma masculinidade, mostrar que são fortes e ativos. Existe a imposição social que
chega ser perversa sobre os meninos. Estrutura-se dessa maneira uma dinâmica das relações de
gênero na família que vai construindo uma identidade de gênero e uma percepção diferenciada nos
diversos espaços, tempos e nas experiências entre as crianças:

Menino é mais livre, menino não faz nada! (Paula, 10 anos).
Gostaria de ser menino porque menino não penteia o cabelo, dá trabalho é difícil de
arrumar. O menino é só ir na barbearia e cortar. E também porque uma menina grande me
bateu , aí minha mãe foi falar com a mãe dela e ela não gostou. Por isso eu queria ser
menino para bater nela! (Daize, 10 anos).
É bom ser menina porque posso brincar com as meninas de elástico, dominó, damas, mina
de ouro, pula corda, esconde- esconde, balanço....subindo e descendo (Daize, 10 anos).

A identidade do menino é construída pela sua atuação no espaço público, através do que lhe
é permitido e conveniente fazer,

rosa é mais para mulher. Só quem pode usar é mulher... É a mesma coisa que menino
brincar de boneca... porque os povos de hoje em dia pensa por que se homem brincar de
boneca pensa logo que é “gay” ( Miguel,10 anos).
O que é ser menino? É ser tudo pró. É muito bom , você pode fazer tudo... a gente tem
que honrar ser macho. Ser homem macho!, não querer namorar outro homem e sim com
mulher. Honrar o nome homem, não é não? Mas, é isso que caracteriza ser homem?
Sim , é... tem muitos que namoram homens. ( ri) Ai é viado... (Rui, 11 anos)
E se você nascesse outra vez você nasceria menina ou menino? Menino, Porque esse é
o jeito, eu gosto de ser menino. Jogar bola, brincar, as meninas brincam de boneca,
brincam de maquiagem... (Eduardo, 10 anos).

Nos discursos do grupo de crianças estudado existiam claramente coisas de meninos e
coisas de meninas que eram representados e obedeciam a uma simbologia através de cores e
motivos de desenhos infantis. Então havia uma divisão nos objetos, materiais escolares,
componentes do vestuário: tudo que fosse rosa se referia às coisas de meninas e tudo que fosse
azul(claro ou escuro) seria coisas de meninos.
Os materiais geralmente vinham com desenhos e figuras relacionados ao gênero feminino e
masculino. Assim, princesas, barbie, figuras de meninas mocinhas como Hanna Montana,
Rebeldes, Hello Kite, bonecas, bichinhos em miniatura, príncipes, guerreiros, soldados, heróis,
figuras de esportes, figuras de lutadores japoneses, monstros, animais selvagens se referendam e
demarcam objetos pertencentes às meninas e aos meninos respectivamente, como mostro nas fotos
abaixo,

Figs. 27/ 28/ 29

Materiais escolares

Figs. 30/ 31/ 32

Materiais escolares

Os estereótipos de gênero estão profundamente arraigados na turma, cujo machismo
continua sendo um padrão cultural e social dominante. De um lado, materiais que mostravam uma
representação, passavam valores e atitudes passivas como amor, carinho, pureza, compreensão, e,
do outro, materiais que traziam figuras que representavam atitudes ativas, agressivas, de ação,
idéia de movimento, de virilidade, de esportividade, de competição, bravura e autonomia.
Nos discursos as crianças salientaram aspectos importantes da relação de gênero
estabelecidas na escola, como os estereótipos veiculados à associação das mulheres como mais
emocionais e menos dotadas de força física. Nesse sentido, muitas crianças em suas entrevistas
afirmaram que as profissões que recomendam força física não eram apropriadas para as mulheres
(pedreiro, marceneiro, por exemplo). Mesmo que muitos já tenham visto mulheres em outras
profissões como motoristas de ônibus e cobradoras, ainda assim, imperava essa visão.
Muitas meninas concordaram com a possibilidade da mulher se tornar independente na
atualidade e todas destacaram a importância do estudo e do trabalho como elemento de ascensão
econômica e social desta. Conforme a fala de Mariana,

Acho bom, porque as mulheres de hoje em dia tem que trabalhar, para comprar comida,
porque o homem não dá nada, não. Porque meu pai não dá nada lá em casa, minha mãe é
que tem que trabalhar para colocar as coisas (Mariana, 10anos).

Os corpos sexuados se tornam corpos socializados, na medida em que explico as relações
de gênero a partir do sexo, pois conforme Scott (1995) o gênero enquanto categoria de analise
histórica-social vai se impor: o corpo deixa de ser meramente o lócus biológico em que se assenta
a caracterização do “ser menina ou menino” e se torna corpo socializado a partir das relações
dentro de um contexto social, inserindo-os em uma gama de significados que definem identidades
de gênero, perfil profissional, modos de ser e de orientação sexual.
O comportamento esperado de uma pessoa de um determinado sexo é produto das
convenções sociais e contingências acerca do gênero em um dado contexto social. E mais, essas

idéias sobre o que se espera de homens e mulheres são produzidas com base em um discurso
sociológico e antropológico que enfatiza e atribui funções e identidades para ambos, configurando
um sistema simbólico interligado.
Outro ponto a se converter em reflexão é que na escola ausência de discussão aprofundada
sobre gênero ocasiona interpretações confusas, confundindo as categorias de sexo e gênero e por
extensão a não problematização da sexualidade destas crianças.
Na escola, esse assunto era abordado pela professora de ciências durante suas aulas, dentro
do conteúdo reprodução humana e aparelho reprodutivo. No decorrer das entrevistas, as crianças
mencionavam a professora de ciências como a única a falar desse assunto e também conforme a
representação deles, ignorando a interdisciplinaridade, esta seria a pessoa mais adequada para fazêlo, devido à especificidade de sua matéria e seu maior conhecimento a respeito.
Além disso, alguns alunos e alunas mencionaram suas mães como alguém que já orientou a
respeito de temas ligados à sexualidade, embora não gostassem e ficassem inibidos em ter essa
conversa com as mães, estas tinham essa missão, mais como uma forma de alerta e de chamar a
atenção deles do que de orientação sexual propriamente dita. Os meninos não mencionaram a
orientação dos pais nesse sentido. Cabe notar que grande parte desses jovens não residia com o pai,
mas apenas com a mãe, pois muitos eram separados ou falecidos, como pontuei anteriormente. A
dificuldade em se estabelecer diálogo entre mães e filhas foi também observada por
Gabriela,Cristiane e Lilian, todas com10 anos.
Em contrapartida, os demais professores não ofereciam maiores informações por não ter
conhecimentos suficientes para promoverem orientação sexual aos jovens, atendo-se e
transmitindo representações muito mais centradas no aspecto biológico da sexualidade do que nos
sentimentos e valores que envolvem o assunto.
Havia no discurso dos alunos uma certa confusão em conceituar gênero e sexo. Essa
confusão entre gênero e sexo parece ser mais notada quando, os interpelava e solicitava deles que
diferenciassem ambas, eles se calavam ou sempre dava uma resposta equivocada, às vezes
achavam que os dois seriam a mesma coisa e, da mesma forma, também ter significados diferentes.
O conhecimento e a representação dessas categorias correspondiam a um entendimento de mundo.
Nesse sentido, internalizava sexo e gênero de maneira associada, reduzindo as duas categorias a
uma única dimensão, a uma única forma de significação.
A representação dos gêneros se concretizava como elemento opositor, também representava
hierarquização, já que essa relação se convertia em uma relação de poder. Penso, assim, que as
crianças, sujeitos sociais, são preparadas para se tornarem atores sociais nesse âmbito, e não estão
livres das disputas e relações de poder impostas pelas sociedade.

Nessa relação, a concepção do masculino e do feminino não são produzidas de forma
igualitária e a influência que essas idéias trazem implementa desigualdade, disputas sobre acesso
aos recursos, aos bens, aos espaços, à desvalorização do gênero oposto. As coisas que representam
o masculino tendem a se agrupar e a se separar do que é feminino, como acontecia com a
separação das coisas. De acordo com a etnografia na sala de aula essa separação caracteriza o
padrão e uma norma subjetiva de interação, gerando representações equivocadas, frutos de uma
ignorância produzida por conhecimentos pessoais particulares e representações que ecoam como
verdade perpetuam o mecanismo de preservação dessa forma de pensamento.
Uma vez posta em um grupo sexual, a criança é moldada para satisfazer aquele grupo,
através da internalização das representações sociais de sua comunidade de atuação, na medida em
que ela vai entendendo e se localizando no grupo sexual, adquire um sentido mais estável
provisório do ser menina ou do ser menino.Comentários como:"Ai, eca! , que coisa feia”, "Sai
fora!", “Ai, bonecas, Barbie!” são constantemente feitos quando eles vêem uma figura de uma
relação homossexual ou se deparam com situações onde estejam presentes um casal homossexual.
Mariana, aos onze anos, não conseguia conceber uma relação homossexual já que nos padrões de
inteligibilidade heterossexuais da menina sexo e gênero têm significados semelhantes, pois "sexo",
em sua concepção, corresponde a uma relação entre pessoas biologicamente opostas, onde haja a
possibilidade de reprodução. Alexandre apresentou reação semelhante quando viu numa revista a
foto de um casal de mulheres, ao me responder “Ai, Pró! Ela devia estar beijando um homem e não
outra mulher!".
As orientações de gênero, no sentido da matriz heterossexual, se dão subjetivamente no
cotidiano das aulas e nas conversas com outras crianças, bem como a representação sobre a
sexualidade é entendida como coisa proibida, sacanagem, obscenidade, coisa feia, ousadia, uso do
corpo de forma erótica e indecente, constituída um tabu. Assunto sempre conversado pelas
meninas de forma retraída, com um tom de voz mais baixo, mostrando que tinham vergonha, de
forma escondida cercada de pudores. O sexo era uma ação proibida, inaceitável pela sociedade, e
que poderia desencadear conseqüências, principalmente para as meninas que poderiam ser
castigadas e reprimidas pelos pais.
Conversar sobre sexo com alguns meninos era mais calmo e equilibrado, eram receptivos e
conseguiam se expressar de forma mais clara e eram menos envergonhados. Para eles representava
uma aventura, algo novo que encaravam com muito prazer, mas reconheciam que era necessário
para sua prática, a responsabilidade. A visão do sexo para outros meninos era uma ousadia e
mostrava falta de respeito.

Assim, a identidade de gênero e sexual está sendo constantemente rearranjada,
desestabilizada e desfeita pelas complexidades da experiência vivida, pela cultura, pelo
conhecimento escolar e pelas múltiplas e mutáveis histórias de marcadores sociais como gênero,
raça, aparência física e classe social.
De acordo com a professora A em conversa informal, o currículo vem sendo alterado,
distanciando-se dos estereótipos e atendendo à necessidade de se adaptar às mudanças perceptíveis
pelas crianças nas estruturas familiares, oferecendo o exemplo de pais que realizam o trabalho
doméstico, mulheres independentes, ou seja, exemplificando com mudanças nas relações de
gênero no âmbito doméstico e público as relações raciais/étnicas e o respeito à pluralidade.
Extensivo ao estudo, a gravidez na adolescência, para Rui significava um desperdício de
oportunidades para homens e mulheres e uma ameaça ao sucesso profissional, chegando até a ser
fator de infelicidade, bem como para Eduardo e Ricardo o impacto da gravidez seria grande e
maior na vida da menina, que teria que deixar seus sonhos de lado para se dedicar ao cuidado com
os filhos. Para outro menino, Caio, e outras meninas Manuela, Mariana, e Cristiane, a única
responsabilidade dos pais seria a financeira, que arcaria permanentemente com o sustento da
criança. E a gravidez de uma forma geral tinha uma representação de ser uma coisa dolorosa,
sofrida e um mal, inclusive apontada como um dos motivos de aceitação de ser homem, por parte
de alguns meninos, pois o homem não menstrua e não pode engravidar:

Se você nascesse outra vez gostaria de nascer menino ou menina? Menino, porque sim,
menina engravida e não pode namorar direito e menstrua também...
(Rui, 11 anos).

Pela gravidez só acontecer com as meninas, o assunto gravidez acaba sendo considerado de
maior interesse e responsabilidade delas: “ela que tem que tomar cuidados, o homem também mas
ela tem de usar remédios”. Para outro aluno “a gravidez é uma responsabilidade dos dois jovens”
(Eric, 10 anos).

3.5.2 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL: “BONECA PRETA É COISA DE MENINA
PRETA”

Fig. 33 A boneca

Fig. 34 e Fig.35 Meninas brincando de boneca

A identidade de raça era construída, sobretudo, com a idéia de raça sempre como sendo
tudo que está relacionado aos negros, remetendo-se aos aspectos da escravidão e aos processos de
preconceitos e discriminações sociais. Sobre a representação racial existia uma divisão racial para
as bonecas e para as brincadeiras de maior movimentação e tipos de esportes. Ou seja, alguns deles
pensavam ser determinados esportes específicos para brancos e negros, acreditavam de forma
categórica que há uma tendência e adequação do negro a certos tipos de esportes como: futebol,
basquetebol e atletismo pelo fato deles pensarem ter os negros mais força física, serem mais
rápidos e por não terem condições de acesso ao meio acadêmico, como fazer faculdades
particulares e públicas, por conseqüência, galgar bons trabalhos, ou seja conseguir o sucesso e ter
condições materiais.
Então, com base nesses relatos, cabe a interpretação de que essas crianças vinculavam os
aspectos raciais à condição social, bem como, faziam uma associação das desigualdades raciais
com as desigualdades sociais:

Acho que o esporte do futebol e atletismo são melhores para os negros do que para os
brancos. Por que você pensa assim? Porque são eles que ganham, acho que tem mais
força, treinam mais. Se bem que também existe brancos, mas são os negões que
ganham...Tem um cara lá na rua,mesmo que ninguém pega ele, professora...(ri).
(Rui,11 anos)

Já afirmava (BOURDIEU,1998) que, dentro do espaço escolar, além das desigualdades de
classes sociais, imperava conflitos oriundos do racismo, ao mostrar que o conhecimento escolar era
uma corporificação das relações raciais

de poder. As crianças reconhecem as situações de

preconceitos e discriminações que acontecem no espaço escolar e todos foram unânimes em dizer
que discordavam dessas posturas, com relatos como o que registrei,

O que você acha da relação entre negros e brancos? É,... Não muito boa, porque os
homens brancos ricos que fazem os negros de escravos. Você acha que isso ainda
persiste? Sim, acho que sim, porque existe preconceito.Você acha isso correto? Não,
porque eles levam à prisão e os negros ficam ofendidos. O que você acha dos negros?
Que eles são iguais aos brancos, por que a cor não diz nada. Então me explique por que
tem tanta desigualdade? Não sei... (Eduardo, 10 anos).

Apesar desses discursos estavam subtendidos pensamentos sobre o negro visto como
negativo, mal e ruim não fazendo parte das escolhas dos alunos e alunas. Por essas e outras
afirmações reconheço que aspectos raciais também eram utilizados na diferenciação das bonecas.
As meninas não tinham o interesse em ter bonecas negras para brincar, pois não eram atraentes e
quando ganhavam, elas não davam valor, negando-se à misturá-las às outras bonecas para brincar.

Boneca preta é coisa de menina preta! as meninas brancas brincam mais com bonecas
brancas, loiras...” (Lilian, 9 anos).
Eu não gosto de bonecas pretas, não. Porque as outras meninas ninguém gosta de brinca
também com as bonecas... Uma vez eu ganhei, mas nunca brinquei, guardei na caixa, em
cima do guarda roupa. Quando teve um aniversário de uma menina escurinha... de lá da
rua eu dei, enrolei no papel de presente e dei a ela. (Gabriela, 10 anos).

“Acho que as bonecas escurinhas foram feitas para as meninas também escurinhas
brincarem, porque, se só tinham bonecas loiras....”. Essa foi uma afirmação que fez com que eu
refletisse que a representação racial era de que da mesma forma que as bonecas estavam associadas
às meninas negras que seriam em sua fantasia infantil suas mães, os casamentos ou
relacionamentos inter-étnicos não seriam aceitos por eles.
Foi a partir desse momento que levei as atividades que elaborei para obter mais dados com
relação às representações raciais que o grupo tinha. Dessas atividades explanadas anteriormente no
inicio do capitulo, consegui informações significativas como o relato de Rafaela, quando perguntei
se ela namoraria com um rapaz negro. Ela respondeu que sim, mas selecionaria um que fosse
estudado, ou fizesse faculdade, tivesse um bom emprego, ou seja, que tivesse condições
financeiras e que fosse bonito. A aceitação deste por parte das meninas estava condicionada a uma

formação, a uma condição financeira favorável e aos aspectos estéticos. Outros discursos em
minhas conversas surgiram fomentados das atividades propostas como os pensamentos de Mariana
e Daize,

O menino tem que ter olhos verdes, lindos, maravilhosos,ser um pouquinho forte e
alto.Esse é um homem bonito... (Daize, 10 anos)
Namoraria com um branquinho, olhos claros, cabelo liso, tem que ser da minha idade, não
ter espinhas (Mariana, 10 anos).

Observei que o homem branco, segundo as crianças, tem mais vantagens de conseguir bens
materiais, privilégios e valoração social. Nas relações o branco hetero é visto como representante
positivo, considerado inteligente, bom e atraente. Dá-se a este uma posição estrutural privilegiada
em termos sociais, menos chances de pobreza, de insucesso e acessos a espaços sociais
legitimados.
Para que um menino negro fosse aceito ele tinha de se auto-identificar como moreno ou
pardo, ser percebido como tal, pois acontecia um processo de invisibilidade do negro e essa
situação ainda é mais expressiva com as meninas negras, que não se reconhecem negras e/ ou não
se aceitam como são, valorizando um padrão de beleza branca como mecanismo de aceitação
social. Percebo que essa auto-negação reflete a adoção da ideologia do branqueamento que opera,
principalmente, e de maneira nociva, no processo de construção da identidade racial, pois faz com
que os sujeitos nãos se reconheçam e não tenham um sentimento de pertencimento à raça,
considerada como a marca negativa. Nesse processo de branqueamento o padrão de beleza, passa,
então, pela preferência por um modelo branco, sendo almejada por todos, desvalorizando a beleza
negra: como diferente e feia.

Se você nascesse outra vez , você gostaria de nascer como? Assim, mesmo. Mas, acho que
poderia nascer de cabelo melhor. Por que você não esta contente com o seu? Sim,
gostaria de ser mais bonita e ter cabelo liso. Queria que fosse liso!
(Lílian, 9 anos).

3.5.3 A RELAÇÃO DE PODER DA ESTÉTICA: O PADRÃO LEGITIMADO DE BELEZA

As crianças do 5ª ano têm percepções incorporadas sobre as diferenças de raça e os padrões
estéticos a elas relacionadas, suas consequentes hierarquias e relações de poder que imperavam,
garantindo um status social a aqueles sujeitos que representassem o modelo de beleza branca
ocidental européia.
Existia uma preferência pela menina branca para namorar sério e a menina negra para se
divertir. A menina branca era considerada a mais bela, a menina que deveria ser conquistada, a
mais difícil e, por conseqüência, a mais almejada de se ter pela conquista. Em contrapartida havia
uma desvalorização estética das mulheres negras e supervalorização das brancas e pardas
repercutindo no imaginário escolar;
Nesse contexto, Rafaela pode ser considerada um exemplo de “parda”, cabelos longos,
cacheados, apresentando traços “finos”, dispõe da admiração de sua beleza tanto por parte dos
meninos quanto das meninas, acirrando disputas entre meninas da sala. Os meninos referem-se a
ela como "é a mais bonita da sala". A beleza branca mesmo entre os brancos, obedece a uma
hierarquia da estética, na qual seria perfeita a mais próxima dos padrões definidos pelo modelo
europeu. Como afirma Eduardo,

quando ela é bonita mesmo, ela tem que ser mais ou menos magra, ter cabelo longo, preto
ou louro bonito, de altura média (Eduardo, 10 anos).

A menina branca, mas “gordinha”, só ganha visibilidade por ser boa aluna, ser a “CDF” da
sala, a mais estudiosa, subentende-se que seria a mais inteligente, auxiliando os colegas nas
tarefas escolares.

Fig. 36 Aluna estudando

As meninas consideradas mais feias pelos meninos eram meninas que não tinham
expressividade alguma na sala, ficavam excluídas, meios recanteadas, mal se comunicando e

interagindo com o grupo, por isso também não ganhavam muita visibilidades, eram negras e
pobres. Outro grupo de meninas compunha um espectro de meninas freqüentemente
ridicularizadas pelos meninos e mal quistas pelos mesmos, por serem mais rebeldes, e por questões
estéticas ou de desempenho escolar. Adjetivos como "burra", "feia", "chata" e “cabelo duro” eram
comuns por parte dos meninos ao se referirem à elas, ao mesmo tempo em que eles sequer
pensavam em imaginá-las como possíveis "namoradas".
Por acontecer essa escolha da menina branca para namorar percebi uma relação de poder da
menina branca com as meninas negras por causa da estética e uma espécie de competição nos
processos de conquistas. Essa referência da menina ser bonita despertava a rivalidade das demais
meninas da turma que procuravam formar um grupo de oposição. Namorar uma das meninas
consideradas mais bonitas da escola e mais desejada pelos meninos é uma forma de afirmar sua
sexualidade hetero e sua masculinidade entre seus colegas, aliada a seu desempenho viril.
Com tudo isso compreendo que as identidades raciais não são construídas positivamente,
sobretudo quando me refiro às crianças pardas que pertenciam a classe média, pois é sobre elas
que recaiam uma pressão de posicionamento e aceitação racial
Dessa forma, identifico que os referenciais do racismo continuam operantes por de trás das
aparências de "igualdade" entre os brancos e negros. Além disso, outros fatores contribuem para
"fazer a diferença" na sala do 5° ano. Além da raça, outras supostas homogeneidades são colocadas
em questão. Assim como a raça, as diferenças de classe e gênero também vão operar por trás das
relações com os demais marcadores. Na continuidade do estudo, sobretudo no capítulo quatro
exploro o significado da construção de identidades e suas representações de gênero e raça, me
dedico às considerações finais onde penso nas possibilidades de superação da diferenciação, nos
seus resultados e na construção da identidade de gênero e raça.

CAPITULO 4

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desta pesquisa permitiu apontar algumas conclusões significativas para
promover outras discussões, suscitar questionamentos e reflexões acerca das representações sociais
que atuam na construção da identidade de gênero e raça dos meninos e meninas. Para teorizar
sobre as representações e construções identitárias nesse mundo engenhado e vivido pelas crianças
em seus discursos, bem como a partir disso tecer reflexões, busquei identificar elementos para
análise, evidenciados no processo de pesquisa. Quero ressaltar que muitas reflexões dimencionadas
no capítulo anterior já indicava conclusões na própria interpretação dos dados, que aqui, serão
objetivados nessa parte do trabalho.
Assim, o contexto da pesquisa, acenou para o quão ainda se apresenta a permanência de
uma construção identitária de gênero baseada numa concepção binária que condiciona as
identidades de gênero de forma contrária e bilateral, ou seja, quando eles se percebem como
menina se negam enquanto menino e vice-versa. Nessa perspectiva acredito que essa concepção
com seus aspectos impositivos, dando visibilidade a um ou ao outro modo de posicionamentos,
percebi que a não adaptação a esses dois casos, na visão das crianças, seria uma postura desviante
e proibida.
Em face dessa situação, detectei que na educação acontece um dissociado tratamento com
meninos e meninas por um pressuposto pautado na dualidade aparente do sexo, isto é uma
diferença nas maneiras de se educar meninas e meninos. As conclusões que emergiram desse
estudo contrariam a concepção de que existe uma única forma de educação para meninos e
meninas indistintamente, suas características físicas, essenciais, inscritas no sexo, deixando de
interpretar culturalmente o corpo sexuado e os significados que constroem sobre esses aspectos
identitários que são estruturados nas interações históricas –sociais, bem como o potencial que cada
um tem em uma relação de complementaridade, não obstante deixa de considerar a influência das
relações de alteridade. Um controle é exercido como um mecanismo para perpetuar o privilégio de
um lado, restringindo expectativas e promovendo exclusão do outro.

Durante a pesquisa também ficou evidenciado, percebi que o gênero entra em alguns
momentos como elemento transversal em assuntos interdisciplinares na sala de aula: em conversas
e em exposições as questões de gênero são sinalizadas.
Além, disso reafirmo, com base nas reflexões, que o gênero sofre uma corporificação, ou
seja, incorpora aspectos psíquicos aos físicos, através da disposição do corpo. Nesse sentido, o
gênero marca o "currículo oculto" e através do controle das práticas do corpo, corrobora para a
introjeção de gênero na infância, destacando-se com uma aparente naturalidade.
Assim, compreendi através das observações que o gênero é uma forma de regulação social,
onde dispositivos específicos de regulação legais são utilizados e impostos aos sujeitos. Esse
poder regulatório que reprime e modela os sujeitos sexuados transformando-os em masculinos ou
femininos vem atrelado aos mecanismos de disciplinamento que ele conserva. As regras que
governam a identidade são estruturas hierárquicas entre masculino e feminino e determinam uma
escolha heterossexual.
Nesse sentido ficou entendido que a representação social de gênero construída pelos
meninos e meninas foi elaborada como reflexo das performances das crianças no espaço da casa
que era sempre adequada às expectativas da família e relacionadas às funções e tarefas que estas
desempenhavam. Na esfera social, isto é, na escola, o gênero era carregado de valor simbólico e
reforçava no menino sua virilidade, masculinidade e força. Na menina o reforço vinha sob a forma
do bom comportamento, sendo exemplos de boa educação. Postura que marcava o gênero e se
assentava nas ordens dos pais, nos exemplos dos(as) outros(as) colegas e no imaginário escolar
através do currículo oculto.
Muitas meninas procuravam fazer o possível para obedecer a uma recomendação da família
e escola que remetia à reprodução de um modelo do que deveria ser um menino e uma menina,
características que ganhavam sentido diferenciado e em alguns momentos desiguais, na medida em
que eram dimensionados no âmbito social. As diferenças intrínsecas em ambos os gêneros tornava
implícita representações do que seria certo ou errado, delimitava expressões, restringia atuações,
negava acessos a espaços sociais, especificava funções sociais, provocava uma forma de pensar
diferenciada e uma consciência dos limites em sociedade, condicionadas por padrões
comportamentais determinados, por condutas morais, sexuais e sociais.
As crianças deixaram transparecer que esses comportamentos eram forçados, afinal, teriam
que obedecer e se enquadrar ao modelo imposto, pré-determinado. Assim, compreendi que os
posicionamentos que mostravam estavam representando as atitudes que os outros queriam que
eles tivessem. Na verdade, frente a essa situação a identidade de gênero em alguns momentos se

mostrava contraditória, pois muitos, principalmente as meninas, não aceitavam essa imposição
comportamental e se expressavam de maneira oposta.
Observei que algumas meninas fugiam desse modelo imposto, assumindo processos de
renegociações e se colocavam a frente de conflitos, que interpretei como ações de resistência, de
libertação e conquista de uma autonomia. Atribuo essa mudança de comportamento à abertura e à
própria transformação das relações homem/ mulher, às funções sociais da mulher, à vontade de
crescimento pessoal e profissional, à ascensão social, e à influência do referencial feminino da
mãe, bem como o redimensionamento das representações de gênero nos ambiente em que estava
inserida. O comportamento atípico das meninas e dos meninos na escola foi uma constatação da
visão massificadora do “dever ser” menino ou menina, quando as meninas distoavam eram
consideradas mal educadas, “moleque-macho” e os meninos considerados “gay”. Considerei essa
atitude frente às normas e condutas disciplinadoras, como sendo de resistência, pois advogavam
novas formas de pensar e refutavam as situações discriminatórias.
Percebi que as distinções de gênero são mantidas pela escola através da sua organização,
das estratégias de controle e motivação das crianças, da organização e conteúdo das atividades, das
conversas informais entre alunos e professores e das atividades sectarizadas das crianças.
Identifiquei que noções de diferenças em termos das condições física apareciam como uma coisa
dada, ou seja, as pessoas são o que são. Assim, cada vez mais, as diferenças pareciam ser
construídas como características inerentes às pessoas e não em termos de identidades sociais,
reforçando diferenças, se situando culturalmente e historicamente. O que importava para a
pesquisa era como estas se localizavam no discurso e os significados que eram apropriados a partir
deste posicionamento.
Presenciei estímulos à competitividade entre os gêneros quando os professores aplicavam
jogos que enfatizavam a divisão de meninos e meninas em lados opostos, para ver qual dos grupos
seria o melhor nas atividades intelectuais ou de esforço físico. Essas atitudes e formas de
posicionar as crianças abria espaço para construções ideológicas e representações assimétricas de
se encarar as relações de gênero.
Detectei que as representações de gênero construídas eram confundidas com sexo, às
características biológicas, algumas vinculavam a uma idéia de puberdade, de início da vida sexual.
Ocasionava interpretações confusas, das categorias de sexo e gênero e por extensão a não
problematização da sexualidade destes. Nesse sentido, internalizava sexo e gênero de maneira
associada, reduzindo as duas categorias a uma única dimensão, a uma única forma de significação.
As atividades esportivas sofriam a influência das relações de gênero, pois muitas crianças
escolhiam o tipo do esporte pela conveniência com o gênero. Os esportes de luta, por exemplo,

recebiam uma carga ideológica de ser “de luta”, “brutalidade”, “esporte de homem”, esporte
predominantemente masculino.
Assim, a masculinidade vinha associada à sexualidade na escola. Era esperado do menino
uma postura de "homem", de virilidade, indo além do biológico e invadindo o âmbito social: este
deveria mostrar força, decisão de pensamentos e ações, sendo controlado indiretamente pela escola
e de forma implícita pelos próprios colegas homens, através de um pensamento hegemônico
refletindo esses valores.
Os meninos aprendiam a desempenhar a sua masculinidade, controlados por uma vigilância
sobre os mesmos, enquanto futuros homens, onde tinham que estar separados das meninas e da
idéia de uma sexualidade homossexual. Então a companhia de pares masculinos era conveniente
para sua auto-afirmação como másculos e a distância das meninas era necessária. Posso inferir que
a masculinidade era determinada e imposta inicialmente no âmbito familiar e supervisionada por
extensão pelos círculos de amizades e subjetivamente pela escola.
Identifiquei que existia um modelo legitimado de ser menina e de menino. Segundo a visão
das crianças o ser menino era definido pela sua força, autonomia, por serem menos emotivos e
mais racionais, por poder fazer tudo que desejavam, por poder brincar de bonecos, ir a jogos de
futebol, jogar bola, não poder engravidar nem menstruar, ter um maior trânsito no espaço público.
Ser o pegador, o inventivo, o provedor, o destemido, o forte, o viril.
Com base nos discursos sobre a atuação dos meninos no âmbito privado, atestou-se que os
meninos, com relação às tarefas cotidianas de casa e aos serviços domésticos, ficavam
responsáveis por atividades simbolicamente caracterizadas como exteriores. Tais tarefas revestemse de uma categorização de ser masculino porque envolvem, segundo os sujeitos sociais, mais
liberdade e autonomia. As mulheres estariam, ideologicamente, representadas como mais presas na
dimensão natural, ou seja, restritas ao âmbito doméstico.
Assim, concluo que a identidade da menina ainda perpassa pelas funções que desempenha
no espaço doméstico privado, em atividades típicas desse espaço, do lavar as roupas, varrer a casa,
ao cuidar dos irmãos menores e ajudar a mãe. Em gostar de brincar de bonecas, em ser
comportada, dócil, carinhosa, zeladora, ser mais emotivas. Pela possibilidade de serem cortejadas e
paqueradas pelos meninos, inclusive, nestes aspectos, elas até sentem um orgulho em ser menina.
A construção da identidade se adequava claramente as coisas de meninos e coisas de meninas,
representados por uma simbologia de cores e motivos de desenhos infantis.
Dessa maneira, os materiais traziam um peso ideológico e simbólico mostrando
representações masculinas e femininas: de um lado passavam valores e atitudes passivas como
amor, carinho, pureza, compreensão, e do outro materiais que traziam figuras que representavam

atitudes ativas, agressivas, de ação, idéia de movimento, de virilidade, de esportividade, de
competição, bravura e autonomia.
Quanto à identidade racial constatei a existência de certa forma de classificação racial,
adotada constantemente na realidade brasileira, caracterizada pelo uso de uma variedade de termos
raciais, havendo expressões usadas para identificar a cor ou raça nas categorias com gradações de
branco, pardo, moreno claro, moreno bronzeado, chocolate preto,negro, bem como, ficou
evidenciado o não reconhecimento de algumas crianças ao grupo negro e o desconhecimento de
algumas delas sobre a sua raça. Interpretei que o uso da variação usada pelas crianças para se
definir racialmente, bem como o não reconhecimento da categoria negra, presume-se à busca por
um distanciamento do extremo mais escuro da gradação da cor, indicando a tendência ao ideal de
branqueamento.
A ideologia do branqueamento, além de causar a inferioriorização e auto-rejeição, a não
aceitação do outro assemelhado étnico e a busca de um maior clareamento, internaliza nas pessoas
de pele escura uma imagem negativa do negro, que se afastam dele. Na mesma medida, vê com
indiferença a sua negação e seu extermínio simbólico do seu aspecto físico e cultural, atribuindo a
ele próprio as causas dessa situação.
O indicativo da existência de uma ideologia do branqueamento permite a longo prazo um
enraizamento de valores e representações sociais acerca da raça que determinará concepções
preconceituosas de si mesmo. Irá criar mecanismos de exclusão, auto-rejeição e tentativas de
inferiorização. O que verifiquei em algumas posturas de meninas que sempre ficavam recanteadas
e se isolavam das demais, interpretei relacionando as posturas de auto-rejeição como
conseqüências do processo de branqueamento. A auto rejeição, nesse aspecto, promove a exclusão
dessas crianças, porque esta não se percebe pertencente à raça negra, então nega a sua própria
identidade. A criança pune a si mesmo.
Enfatizo assim, o caráter perverso da auto-rejeição que intensifica e potencializa a negação
da própria identidade e o seu processo de exclusão compromete a construção de sua identidade
racial. Isso promove limitações e o cerceamento de oportunidades, atuações e consequentemente,
benefícios para o grupo negro, porque mascara e sedimenta a idéia de miscigenação, de
coexistência pacifica de raças e de democracia racial.
Nesse sentido têm-se a atuação de uma pressão subjetiva que provoca os silenciamentos de
crianças negras que vão persistir no não reconhecimento de sua cultura, entrando num processo de
recalcamento excluídos das brincadeiras, e se negando enquanto negras, ficando mais
introspectivas, fechadas em si mesmas, bem como existiam crianças que por terem uma
demarcação de diferença eram negadas e não agregadas aos outros grupos, pois eram considerados

sem beleza, sem conhecimentos, grandes demais, os limitando às suas próprias características, não
se identificando com eles, que deviam ser excluídos das relações cotidianas, restringindo-os das
atividades e da interação entre alunos por serem diferentes, negando-lhes a experiência de uma
infância sadia.
Observei que nesse processo da negação do grupo negro, há, em contrapartida, a
valorização do branco. Então a criança negra por não se considerar pertencente a este grupo,
deixa de defender seus interesses e oportunidades como negra, invisibilizando e silenciado seus
interesses e aspirações influenciada pelo seu meio. Essa ideologia é atuante nesse grupo
investigado. Muitas crianças quando não usavam o termo com o objetivo de ofensa, achavam que
diluindo-o com

palavras diminutivas amenizaria o tratamento. O branco pouco aparece no

processo de branqueamento.Aparece apenas como representante

e modelo universal a ser

legitimado.
Reitero que as crianças introjetavam valores dominantes do branco, como referência de ser
o mais correto, de ser o belo e acreditavam na aceitação social advinda desta. No fundo o que
estava por trás desse pensamento eram as estratégias de silenciamentos, exclusões e o pior é que o
negro quando absorvia essas idéias, assumia uma posição de seu próprio algoz, carrasco, pelo fato
de não legitimar a expressão cultural, e defender

os elementos da sua ancestralidade, da

religiosidade etc.
Essa situação toma uma proporção mais complexa quando o uso da categoria negro ou
preto são utilizados pelas crianças como uma forma de ofensa e xingamento, indicando mais do
que uma simples classificação indo para a dimensão da agressão e inferiorização, sendo, estopim
de conflitos e alvos de constrangimentos. Porque para eles a classificação negro era uma ofensa, e
muitos, mesmo sendo negros, não se reconheciam como tal. O termo negro para estas crianças era
uma categoria complexa e conflitiva. Em vista disso detectei que muitas crianças trazem uma
representação racial de que existe um conflito, alguma atitude errada em chamar ou se referir a
alguém de “preto” ou “negro” e constroem a idéia de que o correto é a nomeação e designação da
classificação racial de negro/preto para “escurinho”, “escuro”, “moreninho”, assumindo uma
conotação amenizadora das relações desiguais.
Embora exista a inferiorização e proposta de extermínio do mundo simbólico e real do
negro, bem como marginalização das suas atividades as crianças em grande número têm uma idéia
de igualdade de direitos e oportunidades para todos e em seus discursos mostram que existe uma
harmonia e integração de raças. Se utilizavam desse discurso como um mandamento e uma lei a
ser seguida por todos os alunos. Acreditavam assim, que em nenhuma circunstância deveriam fazer
discriminações raciais com os colegas.

Acredito que eles absorveram o “mito da democracia racial” que refutava as hostilidades
manifestadas e anestesiava os conflitos. Esse mito da democracia racial visa reforçar e camuflar o
racismo, dificultando a organização dos grupos

negros, uma vez que esse segmento vai

internalizar essa ideologia e serem silenciados pelo falsa igualdade de oportunidades, reforçando
o sentimento de inferioridade, transferindo-o uma culpa, como se eles fossem incapazes e
responsáveis pela sua miséria e marginalidade. Cito relatos,

Eu não gosto de bonecas pretas, não. Porque as outras meninas ninguém gosta de brinca
também com as bonecas... Uma vez eu ganhei, mas nunca brinquei, guardei na caixa, em
cima do guarda roupa. Quando teve um aniversário de uma menina escurinha... de lá da
rua eu dei, enrolei no papel de presente e dei a ela (Gabriela, 10 anos).
O que você acha da relação entre negros e brancos? É,... Não muito boa, porque os
homens brancos ricos que fazem os negros de escravos. Você acha que isso ainda
persiste? Sim, acho que sim, porque existe preconceito. Você acha isso correto? Não,
porque eles levam à prisão e os negros ficam ofendidos. O que você acha dos negros?
Que eles são iguais aos brancos , porque a cor não diz nada. Então me explique por que
tem tanta desigualdade? Não sei...(Eduardo, 10 anos)

Reafirmei minhas hipóteses sobre a associação entre cor e outros condicionantes sociais
que respaldam atuações discriminatórias.Confirmam a hipótese de que na sociedade brasileira
persiste de forma intrínseca uma articulação entre a cor da pele e hierarquização social, definindo
acessos a espaços, status social, condições materiais, consumo, discriminações raciais, pois a
aproximação com a categoria branca gera status e legitimação social e o seu distanciamento
determina exclusão.Com base na pesquisa ficou explicita a ligação tênue entre discriminação racial
e hierarquização social, em que os aspectos fenotípicos são elementos determinadores de acessos a
espaços legitimados socialmente.
Ficou evidenciado deste modo que o processo de classificação e formação de identificação
racial é elaborado sobre o prisma de representações preconceituosas, ocorrendo a afirmação
durante a socialização no período da educação nas séries iniciais.
A abordagem da escola com relação à consciência racial e às representações que perpassam
em seu imaginário acerca do negro é, muitas vezes, a folclorização deste sob a forma de eventos
culturais. Propostas de se introduzir os conteúdos e a discussão sobre a identidade racial, mesmo
que positivas, nos currículos, ainda se encontram, no entanto, superficiais, sobretudo quando
deixam de dar destaque à produção dos saberes próprios, da tecnologia, da religiosidade, das
relações sociais, dos conhecimentos científicos, do uso da botânica, da história oral e também os

mitos.A omissão desses conteúdos contribui para a marginalização e a não desmitificação da
imagem de escravos, de seres sofredores e indefesos.
Nesse processo legitimavam-se tipos de identidades hegemônicas e outras não, que ficavam
invisibilizadas. Assim, os professores se encontravam em um lugar privilegiado de mediação,
iniciativa e controle dos significados que eram construídos, se convertendo em formação de
identidades sociais. O discurso em sala de aula, apesar do esforço dos professores aqui não
pareciam problematizar o que estava por trás, do que deveria ser desvelada, mostrando de fato
quem era o verdadeiro beneficiado pelos significados que perpassavam o imaginário social. A face
oculta desse discurso silenciava sujeitos que coexistiam num processo de resistência que
contestavam a hegemonia discursiva dos professores.
Demonstrei que as diferenças são reforçadas e as desigualdades se expressam também, de
modo significativo, entre os gêneros, e sobre as meninas negras elas se exercem com maior rigor
do que sobre as brancas e pardas. Porque para aquele grupo de meninas negras acontecia uma
imposição de padrões estéticos, algumas absorviam esses padrões e os adotavam, outras
encaravam

o modelo de beleza, entravam em pequenos conflitos, afirmando sua cultura e

identidade negra.
Neste sentido tive a confirmação de que na sociedade atual a beleza branca é ainda a
"ideal", assim como suas práticas culturais mantém uma relação de hegemonia política e
econômica, reforça ideologias e representações sociais etnocêntricas e inscreve nos corpos físicos
uma subordinação que foi internalizada pelos mesmos e por outros grupos, que incorporam de
forma recalcada essa corporificação simbólica, através da própria prática social, reafirmam uma
representação de um padrão de beleza branca. Assim, a concepção de raça esta assentada na noção
de corporificação que se inicia nas práticas culturais e termina na interpretação dos corpos.
É evidente que a perspectiva das relações raciais e suas influências na construção das
identidades raciais se apresentava de maneira velada, embora acontecesse em sua maioria todo um
discurso de igualdade, por parte dos sujeitos envolvidos, as representações sociais absorvidas eram
de ações e atitudes contraditórias, quando conflitos eram travados, imprimia-se a intolerância ao
outro e a violência e agressões imperavam no espaço escolar. Nesse sentido, compreendi que a
criança construía um sistema interno de regras de raça e noções de diferenciação de classes sociais
a partir de sua experiência e das representações disponíveis no meio cultural em que estavam
inseridas.
Assim ficou evidenciado que raça e gênero servem como marcadores para justificar a
reprodução de privilégios e da exclusão, dando ênfase a um processo que produz sistemas
intrincados de discriminação. O modo como as relações de poder perpassam pelo imaginário social

e posiciona os sujeitos não é muito discutido em sala de aula, como conseqüência, representa
sujeitos como se estes agissem em uma dimensão socialmente neutra, afetando o modo como as
pessoas eram consideradas, negando a possibilidade de identidades sociais autênticas. Dessa forma
não havia um momento de re-significação dos discursos em sala de aula e um posicionamento dos
atores, dando a eles um potencial de gestar seus próprios pensamentos e a sua defesa frente a
certos discursos de poder.
Espera-se com este estudo contribuir para a reflexão acerca dos processos formativos e da
educação em geral, tomando o questionamento e a investigação como caminhos principais no
desejo de continuar na busca do entendimento desse contexto.
Os resultados apontam para uma urgência de aprofundamento e valorização dessas
questões, indo além de fundamentações teóricas e se aprofundando na realidade vivida,
valorizando mais o potencial desses sujeitos e seus valores raciais/culturais/gênero, seu olhar sobre
o mundo, representações do seu mundo vivido, de forma que venham combinar as idéias e valores
que perpassam pelo imaginário escolar, dando visibilidade às suas construções identitárias de
gênero e raça.
Esta pesquisa que por ora se finaliza, discutiu através de bases teóricas-criticas a construção
das identidades de gênero e raça, através da experiência que almejava reafirmar as propostas de
uma educação emancipatória, visando a aceitação dos valores dos diversos sujeitos ou grupos que
compõe o contexto social, buscando referências e estimulando pensamentos e práticas sociais que
permitam a todos envolvidos construir representações, visões de mundo que dêem espaço à
aceitação do outro, possibilitando a inclusão, e a justiça social, considerando a auto- estima, a
inserção social e a construção de uma identidade racial e de gênero mais política. Reconheço que,
apesar de alguns avanços, através da intervenção de movimentos sociais, houve uma abertura dos
sujeitos para a reflexão dos tratamentos preconceituosos, provocando uma minimização desses,
mas no âmbito do espaço escolar ainda persiste a visão velada do racismo e dos preconceitos.
Estes resultados trazem uma exigência de redimensionamentos dos enfoques educacionais,
no sentido de compreender os mecanismos que operam no espaço escolar para a concretização das
identidades sadias, bem como da construção de uma proposta de educação apropriada para essa
lógica pluricultural, que considere a diversidade cultural e dê enfoque aos sujeitos silenciados.
Portanto, pensar uma educação escolar que congregue as questões de gênero-étnico-raciais
significa garantir a discussão a respeito das desigualdades sociais, das diferenças, buscando uma
educação mais democrática e o reconhecimento da alteridade e aceitação dos grupos minoritários,
como negros, índios, homossexuais, mulheres e outros, que se sentem excluídos do processo

social. Os currículos e planejamentos não podem ficar alheios, sem dar visibilidade a esses
sujeitos.
A temática racial e de gênero, pouco trabalhadas e reconhecidas por quase a totalidade da
comunidade escolar, devem fazer parte das propostas, sendo

incluídos e trabalhados pelos

professores com prioridade, com ênfase aos seus repertórios culturais, ancestrais, religiosos, a
partir das suas visões de mundo. Isso fará com que as crianças tenham um sentimento de
pertencimento às suas matrizes culturais, percebendo nos conteúdos curriculares aspectos que
contemplam as suas experiências, potencialidades e vida. A nova consciência se faz necessária,
fazendo com que tais questões sejam tomadas como referência, como componentes das discussões
em sala de aula, enquanto parte intrínseca dos projetos educacionais que contribuam com as
discussões sobre as intolerâncias atuais.
Acredito que este trabalho sugere uma reflexão ampla e consciente dos resultados da
pesquisa e os encaminhamentos que foram feitos, propondo uma necessidade de diálogo e olhar
sensível que possam contribuir para a construção das identidades, fomentando discussões e
posicionamentos críticos
fundamental.

para a re-significação das categorias de gênero e raça no ensino
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APÊNDICA A – ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS – 2009 ALUNOS( AS)

NOME
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SEXO
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COR

CLASSE

IDENTIFICADA

SOCIAL
DECLARADA
POBRE

IDADE

MARIANA

RAIZA

FEMININO

NEGRA

NEGRA

10 ANOS

PAULA
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F
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APÊNDICE B – ROTEIRO OBSERVAÇÃO – 2009

OBSERVAÇÃO
•

Localização/espaços disponíveis;

•

Contexto social;

•

Dinâmica da escola;seus horários,projetos e suas atividades;

•

Observação das aulas e da “amostra”;

•

As interações e relações estabelecidas entre meninos e meninas;

•

Comportamentos dos alunos dentro da sala de aula;

•

Atividades desenvolvidas em sala e brincadeiras no horário do recreio;

•

Perfil dos professores e funcionários.

•

Entrevista com a Direção e vice-direção

•

Identificação pessoal:

•

Nome:

•

Idade:

•

Endereço:

•

Formação:

•

Tempo de experiência na profissão:

• Escola
• Qual o porte da escola?
• Fale sobre a estrutura física da escola:
• Quantas salas existem?
• Banheiros?
• área de recreação?
• Biblioteca?
• Cozinha?
• Administração?
• É difícil administrar esta escola?
• Como são distribuídos os espaço?
•

A escola tem quantos professores?

•

Quantos professores na turma do 5º Ano C?

•

Qual a formação dos professores do 5º Ano C?

•

Quantas turmas eles ensinam?

•

Como é a divisão das turmas?

•

Quantas turmas a escola têm?

•

Como ficou organizado o horário da turma 5º Ano C?

•

A escola da ênfase nas questões da valorização da cultura afro-brasileira?

•

E com relação as questões de gênero?

•

Como isso é trabalhado em sala de aula?

Sobre os alunos:
•

Como é a clientela ( alunos)?

•

Qual o perfil do aluno?

•

Qual é a realidade deles?

•

Quem são os país dessas crianças?

•

Aceitam alunos com deficiência?

•

Caracterize os alunos do 5º Ano C:

•

Qual é a realidade deles?

•

Qual a idade dos alunos da série?

•

Fale sobre:

•

Evasão

•

Disciplina

•

Violência na escola

•

Drogas

•

Sexualidade

•

Preconceito

•

racismo

•

Como vocês lidam com a questão da sexualidade?

•

Como vocês problematizam isso?

•

Como vocês trabalham com essas categorias?
Quais são as brincadeiras que costumam fazer?
De que costumam brincar no recreio?
E com quais materiais?
Como é a merenda?
Costuma faltar lanche?E os alunos gostam?

•

Funcionário

•

Identificação pessoal:

•

Nome:

•

Idade:

•

Endereço:

•

Formação:

•

Tempo de experiência na profissão:

•

Quais são as suas funções específicas?

•

Você já teve que usar a força? Atuar em alguma situação?

•

Como é a sua relação com os país?

•

Qual a sua relação com os alunos?

•

Você gosta de trabalhar nesse ambiente infantil?

•

De trabalhar junto a crianças?

•

Por que?

•

Sobre a escola:

•

Qual a estrutura física da escola?

•

Como é trabalhar como segurança em uma escola?

•

O que tem de diferencial?

•

Você percebe a dinâmica da escola?

•

Sobre os alunos:

•

Quem são os alunos da escola?

•

O que você pensa da turma do 5º ano?

•

Quais são os projetos que são desenvolvidos aqui na escola?

•

Qual a hierarquia da instituição?

•

Fale sobre : violência na escola e drogas na escola.

•

Já presenciou algum tipo de preconceito ou racismo?

APÊNDICE C – ROTEIRO ENTREVISTAS COM OS ALUNOS – 2009

Entrevistas com os alunos

Identificação
Qual a sua idade?
Qual o seu nome?
Onde mora? Qual o Bairro?
Qual a sua raça?

Sobre a família, e a vida...
Me fale um pouco de sua vida....
Você mora com seus país?
Vc tem irmãos? Tem boa relação com eles?
Quantos anos eles têm?
Fale um pouco da sua família.
Seus pais trabalham? Qual a profissão deles?
Você faz outras atividades no turno oposto ao da escola?
Existe outras pessoas morando em sua casa?

Sobre a vida...
O que vc pensa sobre a vida?
Quais são seus planos para quando vc crescer?
Quais são os seus interesses? Seu hobby? O que gosta de fazer no seu tempo livre e nos feriados?

Sobre a escola...
Você gosta daqui da escola? Por que?
Você gosta de seus professores? Por que?
Você faz esporte?
No recreio vc gosta de brincar?
Quais são as brincadeiras?
Brinca de que? E com quem?
Você sempre estudou aqui?
Por que escolheu estudar aqui?

Qual o colega daqui que você mais gosta? Por que?
Identifique a menina mais bonita da sala? E o menino?
Por que todos os dias vocês ficam de castigo?
Você acha que aqui na sala tem preconceito racial ?
E pelo fato de ser menina ou menino existe preconceito?
Você já presenciou alguma situação desse tipo na sua escola?

Sobre os seus professores...
Fale sobre cada um...
Você gosta dos seus professores? Por quê?
Eles trabalham na sala de aula com o tema gênero e raça?
Voce já sentiu algum preconceito da parte deles? Por que Fale sobre...
E sobre suas aulas... ensinam bem... são claros e sobre as atividades eles
discutem sobre esses temas em sala?
Acha que existe diferença no trato com alguns alunos? Por que?
Me fale da relação deles com todos os alunos ...
E com os alunos afro-descendentes e negros?
E a direção e os funcionários em geral?

Sobre religião...
Qual a sua religião?
Vc freqüenta?
Fale sobre ela?

Sobre Namoro....
Vocês paqueram aqui na sala?
Quem aqui da sala que já namorou?
Você já pensa em namorar? Já namorou?
Quais são os alunos e alunas que já namoram aqui na sala?
Você já namora?
Se você Namora qual o tipo de menino ou menina com que namora?
Diga o perfil?
Com que idade vc começou a namorar?
Me conte mais sobre seus namoros...

Vc beija...Namora onde.... que horário? Seus pais sabem?
Quem é o menino / ou a menina?
Qual o padrão de beleza de um homem bonito?
Diga as características?

Sobre ser menina ou menino...
Vc gosta de ser menina? Ou vc gosta de ser menino? Por que?
O que caracteriza ser menina? E o que caracteriza ser um menino?
Vc já sofreu algum preconceito ou discriminação por ser menina?
Se vc nascesse outra vez , você gostaria de nascer menina ou menino?
O que é ser menina?Quais são as características de uma menina?
Quais as atividades que uma menina deve fazer? E um menino? E tem essa diferença de
atividades?
Vc acha que existe atividades próprias de meninas e meninos?
O que os meninos não podem fazer que uma menina faz?
Como vc acha que a mulher deve ser hoje em dia?
O que vc acha da atividade de sua mãe?
Quando vc crescer quer continuar estudando? Trabalhar em que profissão?
O que vc acha das relações entre meninos e meninos? E de negros e brancos?
Existe formação profissional específicas de homens e mulheres?
Quem é o menino e a menina mais bonitos da sala?
Como vc acha que era a vida das mulheres de antigamente?
O que tem de bom e de ruim em ser menino ou menina?
Existe diferenças na educação de meninos e meninas?
Na sua visão, por vc ser mulher tem medo de alguma coisa ou situação?
Por vc ser mulher se sente excluída de alguma coisa?
O que vc entende pelo conceito de raça e gênero?
Para vc o que é identidade de raça e gênero?

Sobre raça...

Vc sabe o que é raça?
Qual a sua cor?
Vc já sofreu algum preconceito ou discriminação por ser negra?
Se vc nascesse outra vez , você gostaria de nascer com que cor?
O que vc acha das relações entre negros e brancos?
Existe profissões onde destinadas só para negros e afro-descendentes?
O que vc acha da cultura negra? Vc se identifica com ela? Fale sobre...
Vc gosta de ter a cor que tem?
Gostaria de ser diferente do que vc é? Por que?
Está satisfeita com suas características físicas?
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Identificação /parte mais geral
Qual o seu nome?
Sua idade?

Fale sobre a sua vida pessoal...
Vida social...
Qual a sua religião?
Quais são seus objetivos de vida e Metas?
Quais são os seus hobbys?
O que costuma fazer nas horas vagas?
Como é sua rotina diária?

Parte profissional...
Fale um pouco de sua vida profissional...
Tempo de Formação?
Curso de graduação que fez?
Pós-graduação?
Cursos atuais de qualificação?
Qual a sua carga horária semanal?

Ainda estuda? Faz outro curso?
Gosta de trabalhar pela prefeitura? Por que?
Você gosta da sua profissão ou queria estar em outra?
Trabalha em outro lugar?
Quanto tempo você leciona?

Gosta dessa escola? Se sente satisfeita com seu trabalho? O que mudaria
para que o ensino ficasse melhor ?

Você tem recursos suficientes na escola para o desenvolvimento do seu trabalho?

Fale um pouco de sua prática pedagogia...
Gosta e acha adequada a forma como trabalha?
Qual a metodologia de trabalho que costuma utilizar em suas aulas?
Você planeja? De que forma costuma fazê-lo?
Que tipos de atividades acha mais significativas em seu trabalho? Aquelas que dão resultado na
aprendizagem do aluno.

Sobre Raça e Gênero...
Você gosta de ser homem/mulher? Por que?
Qual o diferencial de ser mulher? O que tem de bom?
Existe diferença na educação de uma menina para a de um menino? Quais?
Existem profissões e funções específicas de mulheres e homens?
Na sua visão, por você ser mulher tem medo de alguma coisa ou situação?
Por você ser mulher se sente excluída de alguma coisa?
O que você entende pelo conceito de raça e gênero?
Para você o que é identidade de raça e gênero?
Em sua prática já prestou atenção nessas categorias?
Qual a sua visão sobre raça e gênero?
De que forma podemos trabalhar essas categorias em sala de aula?
Os alunos tem essa noção (dessas categorias)?
De que forma podemos fazer com que eles tenham uma construção
identitária mais positiva possível com relação a gênero e raça?
Em seu trabalho em sala de aula você trabalha essas categorias de que forma na sua prática
pedagógica?
Qual o tipo de atividades que costuma utilizar?
Você já percebeu alguma manifestação de preconceito em sala de aula em relação a raça e/ou
gênero? Comente sobre esse momento...
O preconceito existentes são mais sobre raça ou gênero ou os dois?
Você acha que com o tipo de atividade que desenvolve em sala (metodologia de trabalho) vc ajuda
eles a terem uma construção positiva de identidade de raça e gênero?
O que você acha do movimento negro atual em defender seus espaços?

O que acha da prática de cotas, concorda? Por que?

Acha que existe diferenças nos relacionamentos das crianças negras/ afrodescendentes/ brancas?
Elas se aceitam? Tem uma boa convivência?
Acha que existe nas relações estabelecidas entre os alunos Uma relação desigual de gênero?

Sobre os alunos...

Fale sobre a realidade dos alunos...

Você conhece a realidade dos seus alunos? As da história de vida de alguns?
Você acha que pela estrutura de vida dessas crianças favorece a construção de identidade de raça
e gênero?

