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Introdução 

Atualmente tem-se percebido mudanças nas formas com as quais os indivíduos 

interagem e convivem, refletindo de maneira direta nas diversas culturas. Nesse contexto, as 

identidades culturais, que são formadas nas relações entre sujeitos que compartilham do 

mesmo patrimônio (costumes, valores, arte, religião, língua, entre outros) também sofrem 

mudanças. 

Chegamos ao século XXI e há hoje diversos debates sobre a discriminação, 

atravessado pelo ideal da democracia racial. Com todas as mudanças globais acerca das 

práticas educacionais atuais, a escola vem se moldando e se modificando, deixando de ser o 

lugar apenas da aprendizagem tradicional e permitindo a entrada de conceitos e conteúdos que 

facilitaram a aquisição de conhecimentos, sobretudo com o espaço aberto para tratar sobre 

questões de gênero e raciais, por exemplo. Com abertura para essas novas discussões na 

escola, cria-se margem não só para informação, mas também para o debate de questões 

importantes socialmente como o racismo. 

A Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado é uma instituição que se 

diferencia ao realizar atividades que abordam questões sobre cultura e história afro-brasileira, 

assim como temas relacionados às questões étnicas e raciais com seus alunos. Trata-se de uma 

escola que está localizada no sítio Paratibe, região remanescente de quilombo no município de 

João Pessoa, na Paraíba. Estando em uma área carregada de história e principalmente envolta 

em lutas e debates sobre direitos da comunidade quilombola, a escola todos os anos 

desenvolve atividades com suas turmas sobre o assunto, gerando, no mês de novembro, uma 

culminância que coincide com as comemorações da semana da Consciência Negra. 

Mesmo submersa por toda a ancestralidade que envolve a tradição da comunidade, 

percebe-se ainda o preconceito, pois a Escola Antônia do Socorro não atende apenas 

estudantes moradores da comunidade quilombola, recebe alunos de sete bairros vizinhos e isto 
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promove o encontro entre grupos com diferentes culturas, acarretando laços positivos, mas 

também situações de discriminação. Diante disso, observamos as interações dos alunos e 

percebemos a presença de conflitos relacionados à cor da pele e aos cabelos, principalmente 

com a criação de apelidos4. A partir daí começamos a refletir sobre a problemática que 

envolve a cor da pele e os cabelos dos estudantes negros da escola. 

Neste contexto, foram desenvolvidas atividades com os estudantes das turmas do Pré 

II e 1º ano do ensino fundamental I, visando promover o sentimento de pertencimento desses 

alunos que estavam iniciando sua trajetória escolar inseridos na realidade de uma escola que 

busca firmar uma identidade de instituição quilombola. Consideramos a importância da 

exploração do cabelo como tema dentro do contexto educacional com a finalidade de 

desenvolver uma prática inovadora, pois isso nos permite que enxerguemos as crianças em 

suas individualidades e singularidades, tendo sua identidade respeitada e aprendendo também 

a respeitar e a valorizar as diferenças, o que contribuirá efetivamente para o seu 

desenvolvimento integral. 

Nas nossas práticas percebemos a dificuldade de algumas crianças em se 

reconhecerem como negras, assim como uma resistência em aceitar seu cabelo, sempre 

presos, no caso das meninas, ou cortado muito curto para os meninos. Além disso observamos 

também uma dificuldade para demonstrar alguma relação de pertencimento com sua origem. 

Para isso objetivamos desenvolver práticas nas quais as crianças pudessem refletir sobre quem 

são, a partir da sua cor, do seu cabelo, da família a qual pertencem e do lugar em que residem, 

colaboram para compreensão de si e também faz parte da construção da identidade. 

Nesse processo realizamos atividades lúdicas relacionadas à temas que cercavam o 

cabelo e a cor da pele, trouxemos para sala de aula músicas que abordavam o cabelo de 

formas diversas, de forma preconceituosa e também empoderada, e também livros infantis5 

que tratavam sobre o tema para levantar questionamentos e perceber a postura dos alunos em 

relação aos temas. 

A partir das experiências vividas nessa trajetória, elaboramos reflexões sobre as 

nossas aprendizagens relacionadas a percepções sobre o ambiente escolar e a sua importância 

na construção da identidade dos alunos, sobretudo no fortalecimento da identidade negra e do 

sentimento de pertencimento.  

                                                 
4
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Identidade 

As relações de construção da identidade podem ser encontradas em campos distintos 

como na educação, sociologia ou psicologia, podendo ser considerado um termo complexo e 

de teorias que não afirmam de maneira rígida os processos de sua construção. Para Stuart Hall 

(2006), as identidades seriam mutáveis, variando de acordo com as mudanças sociais na qual 

os indivíduos estiverem submetidos. De acordo com essa ideia, a globalização e todas as 

mudanças das conjunturas políticas e sociais, influenciariam na construção da identidade do 

sujeito, tornando-a mutável, variável, múltipla e as vezes, contraditória. Esse processo 

constitui o Sujeito Pós-Moderno que Stuart Hall apresenta, afirmando que: 

 
À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar — ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 12 - 13). 

 

Na atualidade podemos considerar positiva a constituição de um sujeito que não 

tenha uma identidade fixa e permanente, pois dessa forma seria possível adaptar-se e mudar 

de acordo com o que fosse melhor para o sujeito. Essa capacidade adaptativa, fluida, 

modificável, pode ser comparada à um líquido, que pode tomar formas diferentes e mudar de 

estado físico. Sobre isso Bauman (2001) afirma que os tempos em que vivemos são marcados 

pela liquidez: 

 
Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o 
impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem 
efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atêm 
muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a 
mudá-la (...) Essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como 
metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, 
nova de muitas maneiras, na história da modernidade (BAUMAN, 2001, p. 
8-9, ênfases no original). 

 

Segundo Stuart Hall (2006), a identidade que percebemos ser construída nos dias 

atuais é flexível. Formada a partir de uma reorganização de quem somos ao longo de nossa 

vida, tornando-a fluida, que estaria sempre em movimento e ganhando novos formatos. A 

identidade seria dinâmica, marcada pelas inúmeras relações e também pelas práticas dos 

indivíduos na sociedade, além das formas como se posicionam nos diferentes grupos que 

integra. Essas diferentes participações e passagens por ambientes e circunstâncias diversas 

constituem parte da identidade dos sujeitos. 

A construção da identidade, principalmente na infância, está ligada à aspectos do 
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pertencimento, como uma forma de se encontrar em meio à um grupo, como um processo de 

criar referências para construir a identidade, Guattari e Rolnik (1986) apontam que essa 

construção está ligada às referências construídas, a circunscrição da realidade em quadros de 

referência imaginados ou até idealizados. Dessa forma cada indivíduo teria a sua 

singularidade, consequentemente cada um teria sua própria identidade. 

O pertencimento para Zavalloni e Guerin (1984), está associado à absorção dos 

valores, crenças, costumes, da cultura em geral, na qual cada sujeito está inserido. A 

identidade seria, nesse caso, uma forma de expressar um determinado contexto originado nas 

relações de pertencimento com os valores culturais e com o grupo com o qual mantém 

relações sociais. O sentimento de pertencimento é o que faz com que os indivíduos acreditem 

que fazem parte de um processo ou práticas em que estão envolvidos. Essa ideia está 

associada com questões culturais que nos levam a compreender as relações entre afinidade e 

distanciamento, formulando compreensões sobre o pertencimento. 

Porém, quando falamos de identidade negra, acionamos vários símbolos, 

identificações e preconceitos relacionados à ideia de segregação racial baseada na ideologia 

de raça (TROTTA; DOS SANTOS, 2012). Grande parte do simbólico da identidade se 

manifesta nas formas como os sujeitos são vistos, ou seja, em suas aparências. 

 
A construção da identidade negra está associada a usos específicos do corpo 
(negro), e isso a distingue da maioria das outras identidades étnicas. Por um 
lado, a aparência ‘negra’ e a exibição de gestualidade ‘negra’ têm sido 
associados a certos comportamentos, empregos e posições sociais. Por outro 
lado, a aparência física, o porte e os gestos também têm sido o meio pelo 
qual os negros, como população racializada, reconhecem a si mesmos e, na 
tentativa de reverter o estigma associado à negritude, tentam adquirir status e 
recuperar dignidade. (SANSONE, 2007, p. 24).  

 
O cabelo seria então um elemento importante para marcar a característica individual, 

torna-se ícone “de grande relevância por sua característica de ser manipulável. Se, em 

determinados momentos, a manipulação tem como objetivo camuflar a identificação negra, 

em outros ela é a afirmação dessa reversão de status” (TROTTA; DOS SANTOS, 2012, 

p.234). 

Os processos de construção da identidade negra são conflitivos, visto que são eles 

que servem para afirmação de cada um diante dos outros. Sobre isso, Gomes (2017) aponta 

que a forma como esse “eu” se constrói, estaria relacionada com a maneira como é visto e 

nomeado pelo “outro”, tendo a autoimagem construída nessa relação. 

A construção da identidade negra também está relacionada com o corpo, com seu 
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passado e com as experiências individuais vividas, assim como o pertencimento racial. Para 

Gomes (2002) isso está ligado ao passado, a memórias, à cor da pele, mas também ao cabelo, 

como elemento de expressividade da história e cultura negra. Compreendemos que a 

construção da identidade negra não ocorre apenas pela oposição ao branco, mas pelos 

processos de aproximação e distanciamento no qual as diferenças são percebidas e aos 

poucos, elas são entendidas e assimiladas na construção das identidades de forma individual 

(GOMES, 2003).  

 
Cabelo e identidade 

 
Em um contexto no qual tem se discutem as diferentes formas de manifestar as 

identidades, o cabelo torna-se elemento de grande importância pelo fato de ser facilmente 

alterado, de cor, tamanho, forma, textura. Em determinados momentos essa manipulação tem 

como objetivo camuflar a identificação negra, em outras, ela torna-se afirmação. O cabelo 

apresenta-se como vetor importante, limitado não apenas à identificação étnica, apesar de 

estar indelevelmente atravessada por ela. Como afirma Kobena Mercer, “as formas através 

das quais nós moldamos nosso cabelo podem ser vistas tanto como expressões individuais do 

self quanto como corporificações das normas, das convenções e das expectativas da 

sociedade” (MERCER, 1987, p. 34).  

Para Fagundes (2011): 

 

O cabelo do afrodescendente certamente é parte intrincada do perfil estético 
que compreende a identidade negra. A relação que cada um tem com seu 
cabelo é muito particular. O fato de saber ou não lidar com ele determina a 
forma como é aceito. Além disso, as possibilidades de informação que cada 
um tem e as experiências vividas desde a infância até a idade adulta fazem 
com que as pessoas criem diferentes conceitos sobre a forma como encaram 
seu cabelo e traços, descendentes das populações que vieram do continente 
africano. Há também que se considerarem as noções de alteridade que cada 
um tem que, em geral, causam um ‘despertar’ para o reconhecimento de uma 
identidade própria, frente ao espelho e à sociedade (p.1)  

 
O cabelo é símbolo na representação do negro desde a escravidão. Nos círculos 

sociais, fora do ambiente escolar, torna-se foco de tensão racial, fazendo com que os 

indivíduos se afastem cada vez mais daquilo que é natural, indo ao encontro de processos 

químicos para torná-los mais semelhantes àqueles tidos como belos pela mídia. Além disso 

são também “as formas simbólicas por meio das quais homens e mulheres, crianças, jovens e 

adultos negros constroem a sua identidade dentro e fora do ambiente escolar” (GOMES, 2002, 
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p.229). 

A rejeição do cabelo pode levar a uma sensação de inferioridade e de baixa 

autoestima contra a qual faz-se necessária a construção de outras estratégias, diferentes 

daquelas usadas durante a infância e aprendidas em família. Sendo assim, adverte Gomes 

(2002), a escola pode atuar tanto na reprodução de estereótipos sobre o negro, seu corpo e 

cabelo, quanto na superação dos mesmos. Para a autora, esses estereótipos ligados ao corpo 

negro foram atribuídos ao longo da história, construído de forma social, criando no 

inconsciente coletivo uma ideia de negatividade ligada a tudo que é preto 

Franz Fanon (2008) comenta sobre isso: 

 
[...] era ruim, indolente, malvado, instintivo. Tudo o que se opunha a esse 
modo de ser preto, era branco. Deve-se ver nisso a origem da negrofobia do 
antilhano. No inconsciente coletivo, negro = feio, pecado, trevas, imoral. 
Dito de outra maneira: preto é aquele que é imoral. Se, na minha vida, me 
comporto como um homem moral, não sou preto. Daí se origina o hábito de 
se dizer na Martinica, do branco que não presta, que ele tem uma alma de 
preto. A cor não é nada, nem mesmo a vejo, só reconheço uma coisa, a 
pureza da minha consciência e a brancura da minha alma (FANON, 2008, 
p.163). 

 

Desde a infância as crianças convivem com a rejeição ao cabelo, que é um meio para 

reprodução do preconceito, pois “são identificados como cabelo ‘ruim’, primeiro pelas mães, 

que internalizaram o estereótipo; e, na escola, pelos coleguinhas, que põem os mais variados 

apelidos nas trancinhas e nos cabelos crespos ao natural” (SILVA, 2005, p. 25). 

De acordo com Gomes “em torno da manipulação do corpo e do cabelo do negro 

existe uma vasta história. Uma história ancestral e uma memória. Há, também, significações e 

tensões construídas no contexto das relações raciais e do racismo brasileiro” (2003, p. 174).  A 

não valorização dos cabelos crespos na sociedade atual tem mudado, porém ainda há uma 

valorização do cabelo liso, sendo utilizado como critério de classificação de beleza.  

Nesse sentido, a educação escolar deve colaborar para o aprendizado das diferenças, 

do respeito e da compreensão dos valores e das individualidades, das identidades e 

singularidades de cada um, de modo a ”garantir a democracia que, entre outros, significa 

respeito pelas pessoas e nações tais como são, com suas características próprias e 

individualizadoras; que buscar soluções e fazê-las vigorar é uma questão de direitos humanos 

e cidadania” (LOPES, 2001, p. 188). 

Discutir e reforçar a ideia de uma identidade passa por vários âmbitos, sobretudo 

quando se trata do cabelo. Essa postura um tanto política presente na música de Respeitem 
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meus cabelos, brancos!, de Chico César, apresenta uma questão dualística de construção e 

uma certa negociação da identidade negra que se apresenta quando o autor desenvolve a ideia 

de que “chegou a hora de falar”. 

Respeitem meus cabelos, brancos  
Chegou a hora de falar, vamos ser francos  
Pois quando um preto fala  
O branco cala ou deixa a sala 
com veludos nos tamancos  
Cabelo vem da África, junto com meus santos. 

 
A liberdade e o desejo de que “deixem” os cabelos como quiserem que eles sejam, 

fica mais visível no refrão, no qual o autor usa termos talvez considerados pejorativos em 

relação ao cabelo crespo, mas, ao mesmo tempo, apresenta a democratização e liberdade para 

qualquer cabelo diante da referência de qualquer identidade: 

 
Se eu quero pixaim, deixa  
Se eu quero enrolar, deixa 
Se eu quero colorir, deixa 
Se eu quero assanhar, deixa 
Deixa, deixa a madeixa balançar  

 

Quando há imagens positivas ligadas à sua realidade de cor e cabelo, por exemplo, 

torna-se natural aflorar “o sentimento de pertencimento como reforço à sua identidade racial” 

(ANDRADE, 2005, 120) 

Ao desenvolver ações que utilizam músicas de valorização, literatura infantil que 

retrata crianças semelhantes aos alunos da nossa escola, percebemos que a curiosidade atrai e 

se estabelece a empatia, uma relação de alteridade e também de percepção e reconhecimento 

si. Pois ao trabalharmos com atividades ligadas à identidade com crianças no início de sua 

trajetória escolar, estamos tratando também sobre a construção de sua personalidade e das 

compreensões sobre si mesmas que essas crianças irão desenvolver. 

 

Cabelo e escola, o que tem a ver 

 
Diante dessas circunstâncias se faz necessário apresentar atividades que atraiam o 

olhar dos estudantes para que se reconheçam e que se sintam próximos de compreender o 

sentimento de pertencimento. Para isso compreende-se que é importante considerar a 

possibilidade reconfiguração da educação na atualidade, o que 

   

[...] exige que novos fazeres artísticos pedagógicos venham à tona, 
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experimentando elementos artísticos de formas diferentes, de modo a 
proporcionar aos estudantes algo diverso, que gere interesse, debate e 
reflexão sobre a produção artística, além de estimular com que o fazer 
artístico esteja presente também nestas vivências (OMAR; BARBOSA; 
SCHULZE, 2017, p. 300). 

 

Ao trazer experiências artísticas e tornar o processo de reconhecimento lúdico, a 

discussão torna-se mais amena e fluida, colaborando para um reconhecimento de si aliado ao 

aprendizado. 

O discurso da escola com relação às questões raciais não poderia girar em torno, 

apenas de conceitos e conteúdos ligados à disciplinas e aprendizados. Ao trazer à tona a 

cultura e história afro-brasileira para sala de aula, propõe-se a desenvolver aspectos da 

aprendizagem que vão além de conhecimentos tradicionais. 

  
Conclusão 

 
Em meio a todas as mudanças atuais, falar de identidade ainda é algo sem pontos 

finais, principalmente dentro da escola também. Na sociedade atual com a velocidade de 

acesso à informação e a rapidez das mudanças sociais essa identidade pode ser também 

transformada a cada mudança e novas formas de pensar o ser humano.  

As ações e atividades desenvolvidas na Escola Antônia do Socorro Silva Machado, 

colaboram para fortalecimento das nossas práticas em busca de novos aprendizados que 

possibilitem a continuidade das reflexões sobre identidade negra no ambiente escolar e que 

também oportunizem novas ações que visem aflorar o sentimento de pertencimento dos 

nossos estudantes. 

Os aprendizados decorrentes das experiências e trocas diárias em sala de aula 

contribuíram para que professores e alunos pudessem ter um novo ponto de vista acerca de 

vários aspectos da cultura negra, possibilitando o debate de questões sobre a identidade que 

vão além das relações de raça e cabelo. 

Toda a experiência vivida na escola e as reflexões desenvolvidas durante o processo 

de vivência com os alunos, abrem margem para novas discussões e possibilidades de 

compreensão da identidade negra no século XXI, permitindo enxergar novas formas de se 

trabalhar a cultura africana em sala de aula de forma contextualizada, oportunizando o aluno, 

para que seja um agente ativo neste processo. 

O reconhecimento da complexidade que envolve a problemática social, cultural e 

étnica é o primeiro passo para o reconhecimento, pois aponta a necessidade de a escola 
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instrumentalizar-se para fornecer informações mais precisas para questões que vêm sendo 

indevidamente respondidas pelo senso comum, quando não ignoradas por um silencioso 

constrangimento. 
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