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Resumo  

Após 130 anos da abolição da escravatura, o racismo permanece nas diferentes relações e laços 

sociais, sendo reforçado por atos que, até inconscientes, perpetuam estas concepções sobre a 
população negra.  Seguindo esta linha de raciocínio, o grupo se interessou em como se constrói 

esse processo de internalização, normatização e de compartilhamento do preconceito racial, 
além de se tratar de uma área da Psicologia Social, que com o passar do tempo expande sua 

importância nos tecidos sociais. O presente estudo pretende compreender o processo de 
Representações Sociais de Serge Moscovici, e como todo o seu processo de construção e 

generalização afetam, até de forma inconsciente,  as vidas de crianças negras no Brasil. Como 
metodologia, foi realizado a revisão bibliográfica de obras dos principais autores que 

debruçaram sobre este tema. Foi possível notar, após a realização deste trabalho, a necessidade 

de um trabalho interdisciplinar entre a psicologia, professores em geral, assistentes sociais, 
advogados,  etc, além da importância da responsabilidade social de todos os indivíduos, que são 

considerados, para a Psicologia Social, sujeitos ativos na sociedade, ou seja, capazes de gerar 
uma conscientização visando a diminuição das reproduções de conceitos racistas que permeiam 

o tecido social, e que afetam diretamente a vida de crianças negras no Brasil.  
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1. Introdução  

    

 Como fruto do contexto histórico do Brasil, o racismo se cristalizou no inconsciente nos 

indivíduos da sociedade, que compartilham todas estas concepções perpetuando-as no senso 

comum e que, consequentemente, afetam diretamente a vida da população negra, em especial, 

as crianças negras.  
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 O racismo é visto como algo negativo há tempos. No entanto, ele 

persiste por uma série de questões. Podemos pensar, assim, que há 

uma série de “subterfúgios” que abrigam o racismo dentro de nós, 

por meio de argumentos racionais e irracionais. (NUNES, S. 2014)    
  

Partindo desta linha de raciocínio, o racismo pode se manifestar de diversas formas e até mesmo 

de maneira inconsciente, caracterizando como uma violência simbólica, e silenciosa, mas que 

causam danos em diversos aspectos da saúde mental e da construção da identidade da população 

negra.  

 Uma das áreas do conhecimento que estuda todo este processo é Representação Social, criada 

pelo psicanalista Serge Moscovici.  A Representação Social, está relacionada em como nós 

percebemos o mundo tal como é, e todas nossas percepções,  idéias e atribuições são respostas 

a estímulos do ambiente físico ou quase-físico, em que nós vivemos. Neste sentido, a 

reprodução das diversas formas de manifestações do racismo implicam em criações de novas 

representações sociais que se tornam "tão vívidos que seu conteúdo interno assume o caráter de 

uma realidade externa" (Moscovici, 1988). Vale ressaltar que produtos midiáticos como 

novelas, filmes, desenhos e etc. são capazes de gerar, também, estas representações sociais 

citadas acima. Ou seja, toda atitude social é capaz de gerar concepções e simbolizações sobre o 

mundo real, o que nos leva a ressaltar a responsabilidade social de cada indivíduo que compõe 

a sociedade.   

 Para a construção do trabalho, foi realizado, como metodologia, a revisão bibliográfica, 

utilizando algumas obras dos principais autores que se debruçaram sobre o tema e conceitos 

utilizados no desenvolvimento deste artigo, além de ter como base, a Psicologia Social, que 

busca entender a interação do indivíduo com a sociedade, e a sociedade com o indivíduo.  

2. Desenvolvimento  

  

2.1.A criança negra no Brasil  

  

Durante a colonização, as escolas jesuítas eram as responsáveis pela educação, mas as 

crianças negras não tiveram acesso a elas, os poucos escravos que aprendiam a ler e escrever 
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eram com os padres. No século XlX, acreditava-se que para os filhos dos pobres e negros 

solução não era educação, mas sua transformação em cidadãos úteis e produtivos na lavoura. 

Para aqueles libertos com a lei do ventre livre, em 1871, sobrou a perspectiva do ensino 

profissionalizante: as crianças negras começaram a aprender leitura, escrita, aritmética mas 

sobretudo o trabalho manual capaz de produzir.  

Com a expansão do crescimento urbano em cidades como São Paulo, os jovens negros, 

resultados do fim do escravismo, encheram as ruas passando a ser denominados "vagabundos". 

Mesmo com as mudanças ao longo do tempo, as crianças tendo passado do anonimato para 

condição de cidadã, mas será porque ainda assim continuamos sendo tão insensíveis as crianças 

negras que mendigam nos sinais? Porque as taxas de mortalidade infantil mesmo decrescendo 

ainda pouco nos interessam? Ainda o mundo onde a criança deve "ter " ou "ser" ainda é bem 

diferente do que ela vive (ou muitas das vezes sobrevivem), como por exemplo ter direito a 

escola, brincar, e todos os artefatos possíveis de identificá-la numa sociedade de consumo, mas 

muitas vezes a realidade é o trabalho infantil, exploração sexual, crianças inseridas no tráfico, 

etc.  

  

2.2.Preconceito Racial  

De acordo com o Dicionário Aurélio de Português, o racismo é um sistema que afirma 

a superioridade de um grupo racial sobre os outros, preconizando, particularmente, a separação 

destes dentro de um país (segregação racial) ou mesmo visando o extermínio de uma minoria 

(racismo antissemita dos nazistas). Já o significado de preconceito é a ideia ou conceito formado 

antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Opinião desfavorável que não é baseada 

em dados objetivos. Estado de abusão, de cegueira moral. Superstição.  

No Brasil, há o costume de definir o brasileiro como a mistura de brancos, negros e 

índios, e não pela história do país, há inclusive uma dificuldade para decidir o termo a se usar 

para definir a cor de pele das pessoas. O Brasil tem uma dificuldade, ou talvez, uma fixação, no 

quesito cor da pele, o que influencia diretamente no desenvolvimento de uma criança negra, 

pois há sim, apesar de disfarçado, um preconceito racial no país.  
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A origem do racismo no Brasil, foi a escravidão, que perdurou até pouco mais de 100 

anos atrás. Após a sua abolição, não havia nenhuma política de governo de inclusão dos negros, 

configurando a situação de maior pobreza deles em relação ao brancos. O pensamento racista 

se concretizou, baseando-se em cientistas que procuravam, através da ciência, provar a 

inferioridade de pessoas de pele negra (Darwinismo Social). Desde então, houve uma série de 

evoluções com relação ao racismo, como por exemplo a ideia de “democracia racial”, mas ainda 

assim, o Brasil hoje, é uma país racista disfarçado, onde o preconceito encontra-se enraizado na 

população.  

Isso traz problemas para a autoestima e auto aceitação das crianças negras, pois viver 

em um lugar, em que sua cor é vista com cautela e seu cabelo é diferente da maioria, faz com 

que até elas tenham preconceito de si mesmas, e isso afeta inclusive no processo de 

aprendizagem, trazendo problemas para o futuro profissional das mesmas.  

2.3.Representação social  

 A inferiorização do corpo negro foi um instrumento utilizado pelo regime escravista em busca 

de justificar a objetificação do homem negro, cobrindo, assim, as intenções políticas e 

econômicas. Portanto, na sociedade brasileira, a identidade do povo negro foi formulada 

historicamente, desde a época colonial, tendo por base essa inferiorização das diferenças 

encontradas no corpo escravo.  

Neste contexto, a comparação entre as características do corpo do indivíduo negro, como 

a cor, o cabelo, o nariz e as características do corpo branco europeu, serviu de base para a criação 

de um padrão de beleza e um padrão de “repugnância”, que persegue os negros até os dias atuais.  

Assim, o corpo passa a ser considerado uma expressão identitária e as diferenças 

corporais são então utilizadas para justificar a hierarquia social.  

A categorização do povo negro é uma maneira de aprisioná-lo a uma diferença forjada, 

a um lugar social que lhe impõe características de infame. Na relação social, a ”marca”; com 

que se reconhece o negro faz recair sobre ele um olhar de descrédito, impedindo que ele seja 

percebido pela totalidade de seus atributos e individualmente. A identidade pessoal é ampliada 

à identidade social, o que faz com que o negro seja compreendido de acordo com estereótipos 
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atribuídos a seu grupo étnico-racial, fazendo com que seu lugar seja o mesmo lugar de seu grupo 

como um todo, enquanto o branco e uma unidade representativa de si mesmo.  

A complexidade das representações sociais acerca da população negra indica uma 

armação, formulada historicamente, no sentido de vigiar seu corpo e de aprisioná-lo em uma 

identidade que lhe é socialmente atribuída, construída por inúmeras significações que não 

passam de armas inventadas no intuito de preservar hierarquias sociais.  

 As representações sociais não são simples reflexos mecânicos, cópias das impressões 

dos indivíduos sobre a realidade, mas resultados da interação homemsociedade e vice -

versa, num constante reinventar de situações, onde estão presentes os signos e os 

símbolos, a acomodação, a reprodução e os conflitos. A representação não pode ser 

reduzida a uma realidade extrema ao sujeito. (MOSCOVICI, S., 1978)  
  

 A representação social do afrodescendente, no Brasil, está diretamente ligada à algo negativo, 

obscuro ou subordinação. Essa representação foi criada durante toda a história brasileira, em 

que na sua maior parte a escravidão esteve presente.Nos dias atuais, essas representações são 

reforçadas através da mídia e de ditados populares que estão no senso comum e nossa sociedade. 

Por outro lado, leis de política de igualdade étnicos raciais vem tentando mudar esse 

estereótipos, criando oportunidades de ingressos de negros nas universidades e em concursos 

públicos. Mesmo com essas leis, é possível notar um grande contraste em diferentes setores e 

cursos considerados de elite. Um exemplo é o curso de medicina, no qual, segundo o Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em uma pesquisa realizada em 2010, 

apenas 2,7% dos formandos em medicina são negros. Em outros cargos considerados de elite, 

o número de negros presente também é baixo.   

 Seguindo essa linha de raciocínio, a população negra está, em números, mal, e pouca 

representada. Gerando representações sociais negativas, e criando estereótipos para cursos e 

cargos de elite, onde negros ainda estão presente em um menor número.Essa pequena 

representatividade causa complicações sociais, principalmente na vida de crianças negras, que 

não se veem representados em determinados cargos, o que gera um sentimento de impotência 

no alcance de seus sonhos e objetivos.   

  

2.4.Negritude, identidade e exclusão  
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 A identidade nada mais é do que como a pessoa se enxerga no plano subjetivo, observando 

semelhanças com um grupo e se distinguindo dos demais. É moldada a partir da relação entre o 

eu e os outros, portanto profundamente adjunto aos processos de socialização. Shepora Santana 

(2007) diz que “é as interações sociais que a criança negra observa semelhanças e diferenças 

entre ela e o grupo social que interage, assim, o outro pode servir de referência ou de oposição”.  

 O primeiro nível social é o ambiente familiar, onde nos primeiros anos de vida a criança, através 

da imitação, agrega modos de agir, afetos e desafetos, sendo uma maneira da criança vivenciar 

os significados das coisas boas ou más, facilitando sua interação com o mundo. Ao sair do nicho 

familiar, a criança se depara com a diversidade social, e um espaço em que isso acontece é a 

escola, lugar esse que possibilita a criança a experiência de conhecer e lidar com pessoas – 

crianças e adultos – com culturas e traços diferentes.  

Shepora continua dizendo que no ambiente escolar a criança constrói seu autoconceito 

de “da maneira como é vista pelo seu professor, seus colegas e demais funcionários da 

instituição”, as comparações e os julgamentos têm força singular a construção da identidade, 

além disso, é importante frisar que, como ela se vê está sujeito também a como é percebida 

pelos outros.  

 Assim como a criança fortalece sua identidade na escola, é dentro dela que ocorre as primeiras 

formas de rejeição e exclusão, que no caso da criança negra, está intimamente ligada a sua etnia, 

já que há uma ausência de figuras negras, seja nas histórias, ilustrações, personagens, 

brinquedos e brincadeiras. A figura do branco é encontrada em histórias como Cinderela, nas 

bonecas, nos heróis, incorporando conceitos de belo e aceitável, já a figura do negro é recorrida 

em um momento, o sofrimento dessas pessoas na época da escravidão, a qual nem eram 

considerados seres humanos. Dessa maneira, a criança incorpora os estereótipos negativos, o 

que contribui para a discriminação já na infância, por parte de colegas, e a criação de uma 

imagem depreciativa de si.  

  

2.5.Autoestima e Autoaceitação  

Vivemos em uma sociedade onde é passado um ideal de beleza que constitui-se de um 

indivíduo de pele branca e cabelos lisos. Isso, infelizmente, nada contribui para com as crianças 

negras, fazendo com que elas desprezam seus traços físicos, sua cor de pele, que tendem a 
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desqualificar suas especificidades negras e partir em busca de uma reprodução desse modelo 

considerado ideal socialmente.   

Esse padrão de que o branco é o ideal, percorre a mídia, arte, literatura, como por 

exemplo, Pinto (1987) em uma análise a partir de livros didáticos, observou que os personagens 

negros eram vistos frequentemente como escravos, empregados domésticos e pobres, com isso 

há uma associação dos negros a segmentos sociais considerados de baixo valor, propiciando o 

desenvolvimento de baixa autoestima através de uma visão estereotipada acerca de 

características pessoais; Em brinquedos, como por exemplo, a boneca Barbie, que se encaixa 

perfeitamente nesse padrão e é considerada mundialmente como ícone de beleza e perfeição.   

Diante desses fatos, as crianças negras, especialmente a menina negra não consegue se 

maravilhar com seu tom de pele escuro, seu nariz largo e seu cabelo crespo, isso acontece porque 

ela incorporou o padrão imposto que vai contra seus traços fenotípicos e partindo dessa 

referência vai construindo sua autoimagem, que segundo a concepção de Henrique (2002, p.11): 

“Dentre as violências experimentadas pelas crianças negras, está à negação do direito a uma 

imagem positiva que tem, particularmente sobre a auto-estima das meninas negras, o seu efeito 

é danoso.”  

         A autoimagem das crianças é construída, constituída através de suas interações, com a 

família, na escola e em outros grupos sociais dos quais elas fazem parte.  

Um dos lugares mais importantes para as crianças é a escola e dentro da realidade escolar é 

possível ver crianças negras com dificuldades de tomar iniciativas e demonstrando insegurança, 

já que o currículo escolar é voltado para uma visão eurocêntrica de mundo que não considera a 

colaboração dos povos africanos para a formação da nação, mostrando-os apenas como 

escravos. Dessa forma, as crianças negras não se veem representadas positivamente e isso traz 

graves consequências na formação de sua autoestima e autoaceitação.   

        Atualmente foi criada uma lei que torna obrigatório o ensino da história e culturas africanas 

e afro-brasileiras nas escolas de ensino fundamental e médio, visando criar uma representação 

positiva e valorizar a colaboração e contribuição dos povos africanos na formação da identidade 

de nosso país. A representatividade positiva é de extrema importância para a formação das 

crianças negras, quando são expostas a narrativas em que a cultura negra é exaltada e a 

população negra é valorizada, mostrando que sua descendência vem de grandes Reis, Rainhas 
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e fortes guerreiros que tiveram grande importância na história do mundo e das nações, essas 

crianças tendem a desenvolver uma autoimagem positiva, aumentando sua autoestima, 

contribuindo para que aceitem a si mesmas com suas singularidades e tenham orgulho que ser 

como são e de sua origem.  

3. Considerações Finais  

 A partir dessa linha de raciocínio, podemos concluir que é necessário o trabalho de 

interdisciplinaridade com crianças, em especial as negras, visando a construção da identidade e 

autonomia da criança negra. Além disso, baseado na teoria das Representações Sociais de 

Moscovici, é necessário, também uma responsabilidade social de todos os indivíduos da 

comunidade, tendo em vista que para a Psicologia Social, o indivíduo é um sujeito ativo na 

sociedade, ou seja, capaz de mudar e ser mudado pelo ambiente. Sendo assim, a construção das 

Representações Sociais se passa pelo meio social no qual a criança está inserida. A partir disso, 

a presença de educadores, psicólogos, assistentes sociais e diversos profissionais, além de todos 

os indivíduos da sociedade,  para gerar um senso crítico nos indivíduos das diversas camadas 

sociais, visando a quebra de preconceitos, paradigmas e diversos fatores que afetam diretamente 

a vida das crianças negras.  
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