EDUCAÇÃO INFANTIL E DIFERENÇAS:
“OS MIL CABELOS DE RITINHA”

LUCIANA MONSORES

O presente artigo tem como objetivo discutir a presença das culturas negras e
das diferenças étnico-raciais na escola pública, bem como apresentar uma das
possibilidades estratégicas de respeito às diferenças, desconstrução de estereótipos
negativos, construção/fortalecimento da auto-estima e valorização da identidade negra,
através do I Circuito Cultural Afro-Brasileiro, organizado pelo Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB), do Colégio Pedro II, realizado em outubro de 2014, na Unidade de
Educação Infantil da instituição.
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) está ligado à Pró-Reitoria de
Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II (PROPGPEC) e tem
como finalidade promover a produção e a disseminação do conhecimento por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade
étnico-racial, estimulando a igualdade e a valorização das populações de origem
africana e indígena1.
A diversidade cultural brasileira é um tema de discussão relevante em nossa
sociedade e, desta forma, em nossas escolas. Essa riqueza cultural torna complexa a
convivência entre as pessoas e a relação dessa diversidade com a educação.
Segundo Gomes (2003, p.75), entre os educadores nunca se falou tanto em
cultura como atualmente: cultura escolar, diversidade cultural, multiculturalismo,
interculturalidade, sujeitos socioculturais, cultura negra. Mesmo que este apelo à cultura
possa significar um “modismo pedagógico”, o fato da palavra cultura fazer parte do
vocabulário educacional já é um dado pedagógico relevante, pois “constitui uma
inflexão no pensamento educacional, fruto das mudanças ocorridas em nossa
sociedade”. Contudo, poucas são as promessas cumpridas pela educação multicultural.
Esta, com a representação da diversidade cultural no currículo e na prática diária,
poderia ser o melhor recurso para promover o sucesso escolar das minorias e uma maior
interação cultural e valorização das diferenças, tanto nas escolas como fora delas.
Entretanto, vivemos sob a dominação de uma lógica simbólica e as pessoas se
comportam segundo as suas exigências. “Os sistemas de representação e sua lógica são
introjetados pela educação nos indivíduos, de forma a fixar as similitudes essenciais que
a vida coletiva supõe, garantindo, dessa maneira, para o sistema social, uma certa
1
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homogeneidade”. Nesse sentido, a diferença é vista como algo negativo e essa ideia da
diferença como uma força destrutiva e desagregadora não é recente. Pode-se afirmar
que para considerar algo ou alguém diferente, deve-se partir de uma comparação com
um padrão pré-estabelecido, norma ou expectativa cultural vigente de um determinado
grupo. Quando a cultura define em que consiste o sucesso ou a perfeição, surge a
discriminação e avaliação da cultura do outro, vista como algo inferior. Assim, as
diferenças são socialmente construídas ao longo de processos históricos, nas relações
sociais e de poder (GOMES, 2003, p.76).
Para Abramowicz (2013, p.11),
Se se quer produzir diferença é porque ela está ali e precisa fazer valer
de sua potência política, precisa ser tirada do lugar do estranho, do
horrível e da aberração, mas não em um movimento de conversão em
lucro para o capital, que tem sido hábil em lhes retirar o que têm de
único e talvez último, que são sua potência e sua vida. A diferença
precisa ser retirada da cena onde foi satanizada para ser recolocada na
multidão, onde a paisagem é indefinida, onde não se sabe exatamente
quem é quem e o quê, mesmo porque ela é nômade.

A legislação brasileira voltada à educação ressalta a importância de escolas e
universidades como espaços socioculturais responsáveis pelo trato pedagógico dos
conhecimentos e das culturas. A lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do
ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira nas escolas, é um exemplo de
política pública voltada para a diversidade e para a questão racial dentro da escola.
Nesse sentido, a escola é convocada a lidar com a pluralidade, abrir espaços para a
manifestação e valorização das diferenças e o currículo escolar é constantemente
desafiado a mediar a diversidade e seus conflitos (MONSORES, 2013).
Assim, é importante uma educação centrada na diferença, que adote uma
perspectiva utilizando-se do conceito de diáspora2. Para Abramowicz (2013, p.12), a
Educação Infantil “deveria se constituir como um espaço de diáspora que não é a pátria
idealizada e homogênea, mas uma inflexão territorial e temporal operada pelos coletivos
sociais a partir da racialização, do gênero, da sexualidade, e etnia”.
Neste sentido, é fundamental uma diferença sem hierarquias, sem normas e sem
modelos, e que atue, segundo Guattari (1985), a fim de evitar que as crianças se
prendam às semióticas dominantes ao ponto de perder muito cedo toda e qualquer
verdadeira liberdade de expressão.
2

O conceito de diáspora foi criado pela pós-colonialista Avtar Brah, segundo Anete Abramowicz, em seu livro
“Educação Infantil e Diferença”.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, RACISMO E EDUCAÇÃO
Durante muitos anos a África foi vista pela Europa como um lugar pouco
civilizado, de cultura inferior. Países europeus dilaceraram culturas, exploraram
territórios e escravizaram o povo africano. Desde então, a África é vista de forma
estigmatizada e, por consequência, o negro também. As culturas africanas são
inferiorizadas, bem como suas descobertas e crenças.
Segundo Mia Couto3 (2005 apud RICHTER; BARBOSA, 2013), geralmente
quando falamos da África sempre somos levados a pensar estereótipos, em definições
apressadas e exóticas como feitiçaria, fogo, o velho ou relacionadas à miséria e doenças,
mas os africanos se vêem assim pelo olhar do outro (ocidental) que assim os descreveu.
Estes não são eles, ou são apenas parte deles: um mosaico de complexos hibridismos
produzidos por longas e irreversíveis misturas de culturas que apontam para a não
existência de pureza quando se fala de seres humanos, “pois não há cultura humana que
não se fundamente em profundas trocas de alma” (p.33). Trata-se, então, de se opor a
uma única e possível narrativa, de ficarmos presos no próprio passado, de “resistir para
não ficarmos aprisionados numa memória simplificada que é o retrato que outros fazem
de nós” (p.34).
Gomes (2003, p.81) destaca que a partir do século XV construiu-se um padrão
hegemônico de beleza baseado na Europa. Esse ideal de beleza, visto por alguns como
universal, é, na realidade, construído socialmente, num contexto histórico, cultural e
político.
No século XIX, as diferenças entre grupos humanos a serem explicadas pelas
teorias raciais, que se apresentaram como um discurso científico, serviram como
legitimadoras do imperialismo europeu, possibilitando a hierarquização da humanidade
de forma que o homem branco ocupasse o topo da evolução da espécie, símbolo maior
do progresso e da civilização. Estas doutrinas raciais, que ganharam força na Europa,
foram bem recebidas entre os intelectuais brasileiros, que buscavam explicar os
problemas nacionais e suas soluções através do fator raça.
Então, o racismo do século XIX, foi responsável pela constituição de diversas
representações que identificavam o branco como inteligente, inventivo e fisicamente
sadio; enquanto os demais indivíduos tenderam a ser ligados à inferioridade biológica,
representantes da imoralidade, da barbárie e do atraso.

3

COUTO, Mia. (2005). Pensatempos. Textos de opinião. Lisboa: Caminho.
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No começo do século XX, o conceito de raça deixou de ser um conceito
científico, biológico, tendo hoje “um significado propriamente sociológico, relacionado
a uma certa forma de identidade social (GUIMARÃES, 2005, p. 71).
Assim, segundo Gomes (2003, p.78) “(...) raça é um conceito cientificamente
inoperante. Porém, social e politicamente, ele é um conceito relevante para pensar os
lugares ocupados e a situação dos negros e brancos em nossa sociedade”.
A referida pesquisadora (2003) afirma que negros e brancos são iguais do ponto
de vista genético e que, ao longo da experiência histórica, social e cultural, a diferença
entre ambos foi construída como forma de classificação do humano. No contexto das
relações de poder e dominação, essas diferenças foram transformadas em formas de
hierarquizar indivíduos, grupos e povos.
A palavra racismo traz em si um peso muito grande para a sociedade brasileira:
historicamente fomos o país com maior quantitativo de negros escravizados no processo
da diáspora africana e o último país do mundo a abolir o trabalho escravo. Somos
considerados também o maior país negro fora da África.
Apesar da História destacar o encontro e mistura de diferentes culturas no
território brasileiro e na formação do seu povo, o contato entre portugueses, índios e
negros desencadeou conflitos. As diferenças se acentuaram, levando à formação de uma
hierarquia de classes que provocou distanciamento e prestígio social dos colonizadores
e colonos. Os índios e os negros permaneceram em situação de desigualdade na
marginalidade e na exclusão social.
Essa situação subsiste até os dias de hoje, contribuindo para a atual situação do
negro. O seu cotidiano coloca-o frente à vivência de circunstâncias como preconceito,
descrédito, evidenciando a sua difícil inclusão social. Assim, é importante perceber a
escola, enquanto um dos espaços formadores da identidade das crianças negras e como
perpetuadora ou transformadora do preconceito existente na sociedade brasileira.
Desta forma, a escola é uma das principais responsáveis pelo processo de
socialização no qual se estabelecem relações com diferentes crianças e jovens. Esse
contato diversificado poderá fazer da escola o primeiro espaço de vivência das tensões
raciais. A relação estabelecida entre crianças brancas e negras numa sala de aula pode
acontecer de modo tenso, segregando, excluindo, possibilitando uma postura
introvertida da criança negra, por medo de ser rejeitada ou ridicularizada e havendo um
processo de desvalorização de seus atributos individuais, que interferem na construção
da sua identidade. Isso porque a escola pode acabar perpetuando a cultura hegemônica,
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que é excludente das culturas negras.Para Cavalleiro (2000), diversos estudos
evidenciam que o sistema formal de educação é desprovido de elementos propícios à
identificação positiva de alunos negros com o sistema escolar.
É importante destacar que o consenso de que a diversidade importa não implica
necessariamente um consenso sobre como ela é percebida ou tratada, menos ainda um
consenso sobre como se deve lidar com ela. O fato é que o discurso sobre a diversidade
se tornou tão presente na educação que corre o risco de perder o sentido
(VANDENBROECK, 2013, p.14).

A EDUCAÇÃO INFANTIL NA VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS E DA
IDENTIDADE NEGRA
De acordo com a perspectiva sócio-interacionista, as crianças aprendem em
contextos sociais que incluem, inevitavelmente, a diversidade étnica, cultural, de
gênero, de composição familiar, habilidades, entre outras. (WERTSCH4, 1985 apud
VANDENBROECK, 2013, p.14)
No que diz respeito à Educação Infantil, um currículo apropriado para a primeira
infância necessita se equilibrar entre duas armadilhas: a negação e o essencialismo
(PREISSING5, 2004 apud VANDERBROECK, 2013, p.15).
A negação da diversidade sugere que se trate “todas as crianças do mesmo
jeito”. Na maioria das vezes, o parâmetro corresponde a uma criança branca, de classe
média. Isso pode facilmente levar ao que é denominado “racismo por omissão”: a
negação dos diferentes pertencimentos da criança, como resultado de uma convicção
bem-intencionada de não discriminar.
O essencialismo implica a redução de uma criança a sua família ou a sua origem
étnica ou cultural. Ou seja, estigmatizar determinado povo ou cultura. É prática comum,
por exemplo, pressupor que toda criança negra seja boa dançarina ou habilidosa em
esportes, negando não só a enorme diversidade presente nas culturas africanas e afrobrasileiras, mas também todo o agenciamento por meio do qual pais e filhos constroem
seus próprios e múltiplos pertencimentos e identidades.
De acordo com o Plano Nacional de Implementação da Lei n° 10.639/2003:

4

WERTSCH, J.V. (1985). Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.

5

PREISSING, C. (2004). Berliner Bildingsprogramm für die Bilding. Erziehung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt. Berlim: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.
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O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento
humano, para a formação da personalidade e aprendizagem. Nos primeiros
anos de vida, os espaços coletivos educacionais os quais a criança pequena
frequenta são privilegiados para promover a eliminação de toda e qualquer
forma de preconceito, discriminação e racismo. As crianças deverão ser
estimuladas desde muito pequenas a se envolverem em atividades que
conheçam, reconheçam, valorizem a importância dos diferentes grupos
étnico-raciais na construção da história e da cultura brasileiras (BRASIL.
MEC, 2003 apud BRASIL, 2014).

O papel do professor da Educação Infantil nesse processo é de extrema
importância. A esses profissionais cabe a realização de práticas pedagógicas que
objetivem ampliar o universo sociocultural das crianças e introduzi-las em um contexto
no qual o educar e o cuidar não omitam a diversidade. É de grande relevância que,
desde cedo, possamos ser educados a reconhecer a diferença como algo positivo, bem
como aprender e conhecer diferentes realidades e compreender que a experiência social
do mundo é muito maior do que a nossa experiência local, e que esse mesmo mundo é
constituído e formado por civilizações, histórias, grupos sociais e etnias ou raças
diversas. É também bem cedo em sua formação que as crianças podem ser reeducadas a
lidar com os preconceitos aprendidos no ambiente familiar e nas relações sociais mais
amplas (BRASIL, 2014).
A literatura infantil pode ser uma boa ferramenta no trato das questões raciais e
das diferenças e pode ser um trunfo para a Educação Infantil. Atualmente, diversos
livros abordam questões étnicas, culturas africanas, religiosidade afro-brasileira,
identidade negra e auto-estima, bem como podem garantir a representação de um grupo
de crianças que, normalmente, não se sentem representadas no currículo escolar. O
acervo bibliográfico da instituição e a forma como os livros são organizados e utilizados
também podem dizer muito sobre as concepções da escola e sobre a importância que as
questões raciais tem na instituição.
“OS MIL CABELOS DE RITINHA”: #identidadeimporta6
Para grande parte das crianças, o ingresso num espaço de atendimento à primeira
infância representa um passo inicial na sociedade. Isso se apresenta como um espelho
que reflete como a sociedade as enxerga, e, desta forma, como elas devem se ver, já que
é num contexto de igualdade e diferença que a identidade pode ser construída. Uma

6

#identidadeimporta é uma expressão utilizada pelo administrador da página do NEAB-CPII nas redes sociais sempre
que publica algo sobre identidades negras.
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autoimagem positiva está intimamente ligada ao bem-estar e à capacidade da criança ser
bem-sucedida na escola (LAEVERS7, 1997 apud VANDENBROECK, 2013, p.15)
De 18 de outubro a 01 de novembro, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
(Neab) realizou o I Circuito Cultural Afro-Brasileiro do Colégio Pedro II. O evento
buscou fomentar o debate sobre a Lei nº 10639/2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.
Com o tema “Pisa na terra onde eu pisei”, o evento percorreu todos os campi do
Colégio Pedro II com mesas de debate, exposições e intervenções culturais. “Tomando
todo o espaço escolar com essa proposta, novos olhares se abrirão para a necessidade de
educar para relações étnico-raciais que respeitem a diversidade, a cultura, a história e
a origem do povo negro”, defende Alessandra Pio, coordenadora do NEAB.8
Na Unidade de Educação Infantil, em Realengo, o circuito ocorreu no dia 24 de
outubro. O evento contou com um momento de compartilhamento de práticas
pedagógicas sobre a temática afro-brasileira. Essa proposta teve como objetivo a
apresentação, por parte de professores do colégio, de algumas de suas práticas. Além
dos professores da Educação Infantil, contamos com a presença de algumas professoras
do primeiro segmento do Ensino Fundamental do campus Realengo 1.

Apresentação de práticas pedagógicas

7

LAEVERS, F. (1997). Assessing the quality of childcare provision: ‘Involvement’ as criterion. Researching Early
Childhood, n.3, PP, 151-165
8

http://www.cp2.g12.br/
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Os professores da Educação Infantil, responsáveis por uma das turmas do
Grupamento II (crianças de 4 anos) apresentaram, em forma de vídeo, uma
dramatização de sua turma baseada no livro “Menina Bonita do Laço de Fita”.

Apresentação de práticas pedagógicas: vídeo da dramatização “Menina Bonita do Laço de Fita”

Após as apresentações abriu-se um espaço para debate sobre questões relativas
ao cotidiano escolar e às diferentes formas de preconceito contra o negro, através de
estereótipos, que aparecem na escola e nas salas de aula, mesmo na Educação Infantil,
segmento da Educação Básica que, enquanto professora, percebo ainda guardar o mito
de que não apresenta tensões relacionadas às diferenças étnicas e raciais ou onde não se
deve trabalhar essa temática com crianças pequenas.
O circuito, na Unidade de Educação Infantil, contou também com a apresentação
de uma peça teatral para as crianças baseada na história da literatura infantil “Os Mil
Cabelos de Ritinha”, de Paloma Monteiro e ilustrações de Daniel Gnattali. A
protagonista foi interpretada pela atriz Noemia Oliveira9
A dramatização, bem como o próprio livro, coloca em voga a questão do cabelo
afro e das diferentes possibilidades de penteados que ele pode abrigar. "Sempre um
sorriso no rosto e um penteado diferente... Lã, miçanga ou um cacho poderoso, assim
Ritinha ficava contente. E, para cada dia da semana, era um visual novo de presente!"
(MONTEIRO; GNATTALI, 2013)
Desta forma, a dramatização traz uma estratégia de abordagem da identidade
negra, a auto-estima das crianças negras e a valorização das diferenças através do
cabelo crespo.
9

A utilização das imagens foi devidamente autorizada pelo NEAB-CPII e pelas produtoras culturais do evento de
contação de história, Paloma Abreu Monteiro e Katarina Abreu Monteiro.
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Teatro Infantil: “Os Mil Cabelos de Ritinha”, na Unidade de Educação Infantil, em Realengo.

Teatro Infantil: “Os Mil Cabelos de Ritinha”, na Unidade de Educação Infantil, em Realengo.

Segundo Nilma Lino Gomes (2008b), ao falarmos sobre corpo e cabelo nos
aproximamos da discussão sobre identidade negra. Essa identidade é vista como um
processo que não se dá apenas a começar do olhar do próprio negro sobre si mesmo e
seu corpo, mas também na relação com o olhar do outro, do que está fora. Essa relação
tensa, conflituosa e complexa é vista a partir da mediação realizada pelo corpo e pela
expressão da estética negra e um ícone identitário que se sobressai é o cabelo crespo. O
cabelo e o corpo são pensados pela cultura. Assim, o cabelo crespo e o corpo negro
podem ser considerados expressões e suportes simbólicos da identidade negra no Brasil
e possibilitam a construção social, cultural, política e ideológica de uma expressão
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criada no seio da comunidade negra: a beleza negra. Por esse motivo não podem ser
considerados apenas dados biológicos.

Teatro Infantil: “Os Mil Cabelos de Ritinha”, na Unidade de Educação Infantil, em Realengo.

Ainda para a autora e pesquisadora (2008) a identidade negra é entendida como
um processo construído historicamente e como qualquer processo identitário, ela se
constrói no contato com o outro, no contraste com o outro, na negociação, na troca, no
conflito e no diálogo. Segundo Neusa Santos Souza (1990, p.77), ser negro no Brasil é
tornar-se negro. Assim, para entender o “tornar-se negro” num clima de discriminação é
preciso considerar como essa identidade se constrói no plano simbólico, ou seja,
valores, crenças, rituais, mitos, linguagem.
O cabelo do negro, visto como “ruim” e do branco como “bom” expressa um
conflito. Por isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair do lugar
da inferioridade ou a introjeção deste. Pode ainda representar um sentimento de
autonomia, expresso nas formas ousadas e criativas de usar o cabelo.
Gomes (2008b) acredita que a consciência ou o encobrimento desse conflito,
vivido na estética do corpo negro, marca a vida e a trajetória dos sujeitos. Por isso, para
o negro, a intervenção no cabelo e no corpo é mais do que uma questão de vaidade ou
de tratamento estético. É identitária.
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Momento de interação entre a atriz e as crianças após a apresentação

Momento de interação entre a atriz e as crianças após a apresentação

Portanto, podemos afirmar, assim como Gomes (2003, p.79), que a cultura negra
possibilita aos negros a construção de um “nós”, de uma história e de uma identidade.
Refere-se à consciência cultural, à estética, à corporeidade, à musicalidade, à
religiosidade, à vivência da negritude, marcadas por um processo de africanidade e
recriação cultural. Esse „nós‟ possibilita o posicionamento de um negro diante do outro
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e destaca aspectos relevantes da sua história e de sua ancestralidade. A cultura negra10
só pode ser entendida na relação com as outras culturas, através de um processo
contínuo de troca, de mudança, de criação e recriação, de significação e ressignificação.
(GOMES, 2003, p.79)
Neste sentido, a escola tem papel fundamental na valorização das culturas negras, na
desconstrução de estereótipos negativos que envolvem os negros, na valorização dos atributos
das crianças negras e na formação de sua identidade na relação com o outro.

Para construirmos uma sociedade que respeita e valoriza as diferenças (e não
somente as tolera11) é fundamental pensarmos uma educação não fascista como aquela
que concebe a infância como experiência, que aceita um currículo pautado no
pensamento nômade e vê no espaçotempo da aula a possibilidade do ato de criação
(ABRAMOWICZ, 2013)
O I Circuito Cultural Afro-Brasileiro, foi um importante movimento no sentido
de discutir o racismo e as diferenças dentro do espaço escolar com docentes e
discentes.No caso da Educação Infantil, contribuiu para trazer a tona questões que
normalmente são pouco discutidas nesta etapa da Educação Básica, quase sempre por
acreditar-se que neste contexto não há racismo, apesar dele estar permeado por relações
de poder e hierarquias.
A dramatização baseada no livro “Os Mil Cabelos de Ritinha” foi importante
para crianças (mas não somente para elas), no que se refere à identidade e à valorização
dos atributos negros. Em um contexto em que todas ou quase todas as meninas se
espelham em princesas brancas e loiras, trazer à tona o cabelo afro com sua beleza e
versatilidade auxilia na construção, pelas crianças negras, da identidade e do orgulho de
seus atributos físicos. Bem como contribui, de forma geral, para a valorização das
diferenças e para o rompimento com padrão hegemônico de beleza branco-europeu.
Estratégias de valorização das diferenças étnico-raciais representam a quebra do olhar
único e da forma única de pensar, no sentido de entender as relações sociais de forma
10

Gomes (2003) utiliza a expressão “cultura negra”, no singular. Prefiro utilizar “culturas negras”, no plural.

11

Alguns autores criticam o conceito de tolerância. Anete Abramowicz, no livro “Educação Infantil e Diferença”
afirma que “pedir tolerância ainda significa manter intactas as hierarquias do que é considerado hegemônico”. Stela
Caputo, em seu livro “Educação em Terreiros e como a escola se relaciona com as crianças de candomblé”, chama
o conceito de tolerância de “conceito duplo-face” ou do tipo “xipófago”, ou seja, acredita que ele está diretamente
ligado ao conceito de poder. Caputo (2012) dialoga com dois importantes autores: Carlos Skliar e Zygmunt Bauman.
De acordo com Skliar, a intolerância pode se esconder sob a máscara da tolerância. Para Bauman é o mesmo que:
“você é detestável, mas eu, sendo generoso, vou permitir que continue vivendo”. (2012, p. 230-231).

REVISTA PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL
v.1, n.1, nov.2015

28

diversa. Como diz Mia Couto (2005), trata-se, então, de se opor a uma única e possível
narrativa.
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