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RESUMO 
 
 

O presente trabalho é um recorte do projeto de iniciação à docência (PIBID) com o dialogo de o 
grupo PET Conexões de Saberes, Dialogando e Interagindo com os múltiplos saberes e 
realidades da Baixada Fluminense, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
e vêm com o objetivo dialogar com as múltiplas linguagens para tratar de questões ligadas ao 
racismo, preconceito e intolerância. A animação Imagine uma menina com cabelos de Brasil, 
vem se utilizando da interdisciplinaridade, bem como a utilização do recurso audiovisual para o 
publico infantil, deixando assim um viés mais simples e leve para o trabalho do profissional da 
educação em sala de aula. As imagens sempre foram utilizadas na escola no meio do processo 
pedagógico para o melhor aproveitamento didático dos alunos, porem esse processo sempre 
se deu de forma unilateral, no qual as imagens sempre foram utilizadas como processo de 
ilustração para determinados assuntos ou disciplinas, em um mundo onde as mídias estão lado 
a lado com a vida da sociedade, é de suma importância que a escola esteja inserida nesse 
meio, mas ainda se pode encontrar grande resistência por parte dos profissionais da educação, 
quando não se tem materiais disponíveis para trabalhar como uma sala de vídeo ou outro 
material reprodutor das mídias audiovisuais. Entre o ideal de cabelo perfeito e a sua própria 
identidade, Aparecida, personagem principal deste curta, tem o cabelo com formato de Brasil. 
Com uma baixa auto-estima, a menina tenta de todas as formas “normatizar” seus cabelos aos 
padrões impostos pela sua sociedade, assim o tentando alisar a todo custo. Não tendo 
sucesso, a menina sofre preconceito principalmente na escola, pois suas companheiras de 
classe têm cabelos com formatos dos países europeus e isso de certa forma a persegue, pois 
naquele meio, ela se sente excluída, pormenorizada pelas demais. Mesmo sendo apenas uma 
animação, o desenho traz a realidade das instituições de ensino, onde diversas crianças 
sofrem a exclusão, seja pela cor ou formato de seus cabelos, seja pela sua origem social ou 
simplesmente por não se adaptarem aos padrões daquele convívio social ali permanente. 
Fazendo um adendo com a realidade, o curta mostra situações que acontecem até hoje que 
envolvem a discriminação racial, social e geográfico, em geral, trata do preconceito por sua 
forma de ser. Diversas situações são vistas no dia a dia das escolas da Baixada Fluminense, 
no qual esse trabalho começa graças a perseguição sofrida por uma aluna em uma escola 
municipal, perseguida por sua religião e o formato/tipo do seu cabelo A escola é o espaço 
principal para se trabalhar essas questões, visto que a mesma é o primeiro local onde se 
ocorre essas relações, onde a criança tem contado com o diferente, um espaço de múltiplas 
construções. 


