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RESUMO 

 

O racismo ainda é uma prática atual na sociedade brasileira, presente no cotidiano das instituições 

educacionais, que prejudica a construção da identidade de nossas crianças e nega-lhes direitos de 

cidadania. Dessa reflexão, surge o objetivo geral da pesquisa, analisar como a prática pedagógica 

do professor pode inferir na construção das relações étnico-raciais positivas na infância. A 

fundamentação teórica é composta por estudiosos, e principalmente, por documentos oficiais que 

tratam do tema. A metodologia teve como base a pesquisa qualitativa apoiando-se na dialética 

como método de compreensão da realidade. Nessa perspectiva, adotamos como técnica de coleta 

de dados entrevistas semiestruturadas, utilizando também um gravador. Os participantes da 

pesquisa foram quatro professoras do município de Fortaleza, com atuação mínima de três anos 

na Educação Infantil, com histórico de trabalho em práticas inclusivas. A análise dos dados 

mostrou que as professoras reconhecem que o racismo faz parte da sociedade brasileira, relatando 

situações de conflitos verificadas com as crianças, momentos reveladores da necessidade em 

aprofundar o debate sobre o tema. Percebemos que a temática não vem sendo tratada de forma 

efetiva e sistemática, mas apenas de forma pontual em comemoração ao “Dia da Consciência 

Negra”. As docentes declararam, ainda, não terem participado de formação específica sobre como 

lidar com tais questões, indicando que o município de Fortaleza encontrar-se em situação 

indiferente quanto à implementação de ações afirmativas na Educação Infantil. Apesar disso, as 

entrevistas revelaram que, por acharem pertinente, as professoras realizam com as crianças 

práticas pedagógicas para a diversidade étnico-racial. Assim, procuram dar conta de uma lacuna 

na formação inicial e continuada, por meio de uma formação pessoal, através de cursos, leituras 

ou em seus ambientes de trabalho com o coletivo de professores, mesmo quando pontualmente 

tratam da data comemorativa citada. Em vista disso, acreditamos que a Educação das Relações 

Étnico-Raciais como uma política pública municipal seria uma forma de garantir o direito das 

crianças ao conhecimento e à produção do saber sobre a cultura e História africana, de modo a 

propiciar debates que possam combater o preconceito racial impregnado nas instituições. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Questões étnico-raciais. Prática Pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

Racism is still a current practice in Brazilian society, present in daily educational institutions, 

interferes with the construction of the identity of our children and denies them citizenship rights. 

This reflection, which led us to investigate the ethnic and racial issues discussed in official 

documents and in area studies and to understand what they think teachers under the Kindergarten 

and as pedagogical practice can interfere with the construction of ethnic-racial relations positive 

in childhood. The Brazilian government has considered the struggle of the black movement for 

the recognition of their specific rights. In this sense, government, Black Movement and 

universities conduct research and publications as a means of evaluating affirmative action and 

propose ways to implement laws. The qualitative research relied on dialectics as a method of 

understanding and action on reality. In this perspective, we conducted semi-structured interviews 

with four teachers in the city of Fortaleza, with minimal performance three years in kindergarten, 

with a history of working in inclusive practices. We realize that the issue has not been addressed 

effectively and systematically, but occasionally. To be interviewed, the participating teachers 

were asked about the ethnic-racial relations in their daily lives and how they might act in the size 

proposed by the documents, overcoming the immediacy and introducing pedagogical practices in 

an institutional perspective that treats of racial issues in kindergarten. The teachers declared, still, 

did not participate in specific training on how to deal with such issues. Therefore, we analyzed 

the city of Fortaleza is in indifferent position on the implementation of affirmative action in 

education and that the commitment of local government agencies is necessary in order to 

accomplish the governing Brazilian law regarding the right of the child to appreciation of ethnic-

racial identity and other actions to combat racism. In view of this, we believe that the Education 

of Racial-Ethnic Relations as a municipal public policy would be one way of ensuring children's 

right to knowledge and the production of knowledge about the culture and African history in 

order to provide debates that can fight prejudice racial impregnated in institutions, caused by the 

lack of training on the complexity of the issue. 

 

Keywords: Early Childhood Education. Ethnic and racial issues. Pedagogical practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira marcada pela desigualdade socioeconômica e cultural 

acentuada pela exclusão histórica proporcionada à população negra, explícita ainda o racismo 

como prática atual. Tal prática é difundida na sociedade de um modo geral, nos meios de 

comunicação e nas famílias.  

As crianças que vivem esta sociabilidade, quando negras, acabam sofrendo com isso. 

Assim, independentemente de serem brancas ou negras, acabam reproduzindo preconceitos de 

raça. Por esta razão é importante combater o racismo desde a Educação Infantil, sendo esta etapa 

fundamental na construção da personalidade infantil.  

O interesse pela temática surgiu quando presenciei situações de racismo tanto no 

Centro de Educação Infantil (CEI) onde trabalho há quase cinco anos e como mãe de uma 

criança negra. No meu cotidiano, assumindo o papel de professora e como mãe, eu pude 

perceber o quanto famílias, crianças e profissionais, mesmo sendo negras, disseminam práticas 

racistas.  

Como mãe pude vivenciar situações de racismo com a minha filha. Uma delas foi no 

condomínio onde morava com minha família, quando uma criança branca de cinco anos e minha 

filha com um ano e meio, na época, em 2011, num momento de socialização entre algumas 

crianças, afirmou que não iria brincar com ela, porque era “escura”. Recentemente em 2014, 

minha filha com quatro anos e numa escola particular para crianças oriundas da classe média 

sofreu com o preconceito, quando uma criança maior, segundo ela do Infantil V, disse-lhe que 

seu cabelo era feio.  

No meio profissional, também surgem situações que confirmam práticas racistas 

tanto entre as crianças quanto dos professores para com elas. Podemos citar uma situação com 

crianças de dois e três anos, da turma, em que eu era professora, em 2014. Certo dia, havia 

programado um momento de acolhida, com livros para que as crianças escolhessem para 

manusear e realizar a leitura de imagens.  

Assim, aconteceu de uma das crianças pegar um livro sobre o reisado cearense, 

observar uma mulher negra vestida com roupa e coroa de princesa ou rainha, e perguntar: “- 

Quem é, tia?”, respondi: “- Quem você acha que é?”, ela observa bem e responde: “- É uma 

princesa”. Outra criança que está próxima diz: “- É não, é a bruxa!”. Outra criança se aproxima, 
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e também observa a imagem, logo fala, “- Olha, é o babau!”.  

A situação coincidiu com o mês de novembro, em que se comemora o “Dia da 

Consciência Negra”. Na ocasião, realizamos no CEI atividades sobre a temática étnico-racial, 

envolvendo, dentre outras, rodas de conversas, narrações de histórias, exposição de imagens, 

vídeos, músicas, dramatizações e uso de adereços como forma de conhecer a cultura africana. 

A questão gerou, portanto, a última pergunta do roteiro de entrevistas, em que, 

perguntamos como as professoras lidariam com este tipo de situação se surgisse em seu 

cotidiano. 

Outra situação marcante aconteceu em 2011, quando recebia uma criança e sua mãe, 

e esta, ao ver uma boneca negra no espaço, demonstrou-se surpresa com o brinquedo, 

questionando o que aquela boneca preta e feia estava fazendo ali? Contraditoriamente, a mulher 

que declarou as palavras também era negra tal como a boneca e o seu filho. 

Podemos citar ainda outras atitudes de racismo, seja ele nítido ou mesmo velado. Por 

exemplo, quando outra vez, uma profissional disse: menina, vamos prender este cabelo 

arrepiado. Quando você tiver maior, peça para sua mãe alisar este cabelo, assim ficará mais 

bonita. Além disso, há o fato de as crianças negras serem excluídas de afetos, sendo menos 

acariciadas, afagadas e paparicadas que as outras.  

Trata-se de situações comuns no cotidiano das instituições, mas que muitas vezes 

passam despercebidas. A pesquisa Educação Infantil, Diversidade e Igualdade Étnico-racial, do 

grupo de trabalho Educação e Relações Raciais, da ANPED, apresentada na sua 33ª Reunião 

Anual, em 2010, relata que “entre as educadoras, é lugar comum o tratamento distinto entre 

crianças, com nítida tendência para a valorização das brancas e desvalorização das negras”. 

(SILVA JR.; DIAS; BENTO, 2010, p. 1-2).  

Os autores realizam comparações entre pesquisas na área da Educação Infantil e 

Relações Étnico-Raciais, como a de Dias (2007) e Oliveira (2004), revelando que, na relação 

entre as profissionais e as crianças ocorreu algo que “denominamos de paparicação, sendo que as 

negras estavam na maior parte do tempo fora dessa prática, a partir de um processo de exclusão”. 

(SILVA JR.; DIAS; BENTO, 2010, p. 3). 

Dessa maneira, percebemos como estas práticas reproduzem o racismo introjetado e 

a valorização de um padrão de beleza europeizado, confirmando a importância de práticas 

pedagógicas para as relações étnico-raciais na Educação Infantil, que envolvam todos os 
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profissionais das instituições educacionais, assim como a comunidade e o movimento negro. 

Dentre estas e outras práticas verificadas no cotidiano escolar e em outros meios, 

percebemos o quanto o racismo ainda está presente em nossa sociedade. Podemos notar que, até 

pouco tempo atrás, a mão de obra negra construiu as bases da sociedade brasileira, sendo os 

negros impostos à condição de escravidão e subjugados por meio de práticas educativas e sociais 

baseadas no racismo.  

O racismo é, portanto, segundo a Constituição Federal, considerado crime. 

Avaliamos esta como uma grande conquista, já que práticas racistas até o século passado ainda 

eram comuns e disseminadas sem o menor pudor, garantindo até hoje expressões na sociedade 

que discriminam pessoas segundo critérios de cor e raça.  

Trata-se, pois, de um processo histórico e educativo que, para ser expurgado, é 

necessário que se vá além do cumprimento da lei, por meio da punição dos crimes de racismo. 

No entanto, é necessário que haja esforço de incluir cotidianamente nos planos de educação e de 

práticas cotidianas, ações pontuais e firmes que superem tal questão e siga na direção do respeito 

às diferenças e da valorização dos grupos étnicos que contribuíram para a formação da sociedade 

brasileira. 

A realidade educacional brasileira, reforçada pelo mito da democracia racial, do 

fomento ao racismo e estigmatização da população negra e indígena, retrata a falta de 

compreensão tanto por parte de professores como de alunos sobre a temática. Ora, se os 

professores da atualidade foram formados em escolas, onde não se discutia a questão, e ainda 

hoje se reproduzem práticas racistas e discriminatórias, como poderia ser diferente? 

Por isso, todo esforço no sentido de transformar essa triste realidade é imprescindível 

para o desenvolvimento social e cultural da nação, tornando-se fiel à lei contra o racismo, as 

políticas de ações afirmativas desencadeadoras de uma legislação educacional oriundas da luta 

do movimento negro na sociedade. 

Diante desta discussão, tentaremos responder alguns questionamentos: I - como os 

professores da Educação Infantil lidam com questões étnico-raciais, em especial, referentes à 

criança negra? II - o que dizem os instrumentos oficiais acerca das ações afirmativas?  E, por fim 

III - qual o papel do educador infantil no combate ao racismo?  

Os questionamentos nos conduziram a questão da pesquisa: como a prática 

pedagógica do professor pode inferir na construção das relações étnico-raciais positivas na 
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infância? 

    Como forma de responder a essa pergunta, o objetivo geral consiste em analisar como 

a prática pedagógica do professor pode inferir na construção das relações étnico-raciais positivas 

na infância. 

Os objetivos específicos são: a- analisar o contexto histórico do racismo no Brasil; b- 

investigar como se fundamentou a exclusão social que prejudicou principalmente o acesso aos 

direitos fundamentais da população negra, em especial, as crianças; c- compreender a luta e o 

direito à educação para as relações étnico-raciais positivas na educação infantil; d- investigar as 

implicações dos saberes e conteúdos contidos nos documentos oficiais sobre as ações afirmativas 

para a prática pedagógica do educador infantil.  

Portanto, para investigar as questões étnico-raciais no âmbito da Educação Infantil, 

foi importante destacarmos as concepções que direcionaram a abordagem do tema. Estudamos 

correlata e dialeticamente as seguintes categorias: Educação Infantil, questões étnico-raciais e 

prática pedagógica.  

Neste sentido, o referencial teórico aborda documentos importantes a partir de 

acordos firmados internacional e nacionalmente através da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Assim como a prerrogativa nacional através da Constituição Federal (1988), Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), e 

sua alteração com a Lei 10.639 (2003), tornando obrigatório no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, complementada, pela 

Lei nº 11.645 (2008), incluindo além do estudo da história e cultura afro-brasileira, o estudo da 

história e cultura indígena. Além destes, citamos outros importantes documentos como Estatuto 

da Igualdade Racial (2010), Plano Nacional de Educação (2010), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (2004) e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2009). 

A base legal desencadeou outros estudos que iluminam reflexões em torno de 

temáticas tais como: Subsídios para o desenvolvimento de práticas pedagógicas promotoras da 

igualdade racial na educação infantil; Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial 

(MEC); Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, 

conceituais (MEC). 

O referencial teórico expõe a discussão acerca do racismo no contexto sócio-
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histórico-cultural brasileiro, a exclusão social e a consequente luta por direitos da população 

negra, enfatizando a luta por educação, pois é considerada como agente principal de 

transformação e inclusão social.  

O trabalho está organizado da seguinte maneira: capítulo 1 – introdução, momento 

em que abordamos a justificativa e a apresentação do tema; capítulo 2 – apresentamos a 

Fundamentação teórica, em que discutimos sobre a Criança, Educação Infantil e a Questão 

Étnico-Racial, o Movimento Negro e Educação e as Prática Pedagógica para a Diversidade; 

capítulo 3 – delineamos nosso percurso metodológico, em que informamos sobre os fundamentos 

teórico-metodológicos que orientaram a pesquisa de campo e a análise dos dados; Capítulo 4 – 

Apresentação e Análise dos dados; encerrando com as considerações finais acerca da 

investigação.   

O presente trabalho vem somar no combate ao racismo, sendo um tema de grande 

relevância social, constituindo-se como instrumento de reflexão e prática docente, assim como 

um aporte para que professores da Educação Infantil possam trabalhar as questões étnico-raciais, 

promovendo a valorização da identidade da criança negra e as relações positivas entre todas as 

crianças e seus grupos sociais. Algo referenciado, principalmente, nos escritos presentes no 

capítulo 2, cujo objetivo foi discorrer sobre questões de cunho histórico no que diz respeito a 

gênese do racismo e suas implicações para a Educação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, apresentaremos um panorama da discussão que envolve a criança, a 

Educação Infantil e a questão étnico-racial. Inicialmente, analisaremos o contexto histórico do 

racismo no Brasil, como se fundamentou a exclusão social que prejudicou principalmente o 

acesso aos direitos fundamentais da população negra, em especial, das crianças.  

Discorreremos ainda sobre a questão da luta do Movimento Negro por melhores 

condições de vida, incluindo a educação como fator de mudança, formação e desenvolvimento. 

Discutiremos ainda alguns aspectos relevantes no que se refere à importância da construção da 

identidade étnico-racial da criança negra, ao elencar os termos raça e etnia, como componentes 

fundamentais na discussão sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais.  

Em seguida, trataremos sobre as práticas pedagógicas, abordando o papel das escolas 

e das instituições de Educação Infantil, com destaque nos documentos acerca da questão étnico-

racial, principalmente Lei nº 10.639/03, que altera a LDBEN 9394/96, a qual desencadeia uma 

série de pressupostos metodológicos e parâmetros governamentais que dimensionam o trabalho 

pedagógico na Educação Infantil, foco de nossa análise. 

 

2.1 Criança, Educação Infantil e a Questão Étnico-Racial 

 

2.1.1 Contexto histórico: o racismo e a criança 

 

Inicialmente, buscamos nesta seção analisar o contexto histórico do racismo no 

Brasil; conhecer como se fundamentou a exclusão social, em que prejudicou principalmente o 

acesso aos direitos fundamentais da população negra, em especial, os das crianças. 

Observamos que, desde a invasão europeia houve a domesticação dos índios, a 

imigração da população negra por meio do tráfico de escravos - fatores que fizeram parte da 

constituição da sociedade brasileira. Nesse sentido, os segmentos mais explorados pelos 

europeus foram os negros, os índios e os filhos da miscigenação entre as três raças, excluídos da 

divisão social da riqueza, constituindo uma classe oprimida. 

Durante séculos, esses segmentos, além de terem sua força de trabalho explorada, 

foram reprimidos culturalmente, tendo sua identidade negada, através da crença da superioridade 
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de uma raça sobre outra, caracterizando o racismo como prática social, apesar de muitas vezes 

serem ofuscados e não admitidos, situação que percebemos se repetir no contexto da Educação 

Infantil, com práticas que discriminam as crianças por serem negras. 

Acreditamos que o conhecimento histórico a respeito do racismo e da exclusão social 

sobre os negros são fundamentais para compreender como as instituições educacionais refletem 

as marcas desta história, reproduzindo preconceitos. Por essa razão, temos que desenvolver a 

reflexão crítica a respeito de práticas racistas na Educação Infantil e combatê-las. 

Cabe ressaltar que o problema da exclusão social do negro não foi superado com o 

fim da escravidão, pois, estando libertos, não lhes foram asseguradas pelo Estado condições 

mínimas de desenvolvimento, originando, portanto, aglutinações nos centros urbanos, com a 

construção de favelas, assim como problemas habitacionais, de saneamento básico, de saúde e 

educacionais. Estes problemas se desenvolveram no período republicano, ao mesmo tempo em 

que ocorreu o crescimento industrial, fato que desencadeou uma explosão demográfica, e 

consequentemente os problemas citados.  

Neste período, o movimento social negro começou a se organizar em grupos e 

entidades, uma vez que o Estado brasileiro não se preocupou em desenvolver políticas sociais 

para a solução do problema, fato que agravou ainda mais a situação, levando à criminalidade 

milhares de crianças, pois, 

[...] a partir das duas primeiras décadas do regime republicano, quando o crescimento 

industrial levou a uma explosão demográfica [...] tal progresso não fora compartilhado 

pela comunidade, cujas condições sociais e habitacionais eram precárias, pestes e 

epidemias se alastravam e praticamente um terço da população residia em cortiços. 

Nesse contexto, o número de crianças na rua aumentou consideravelmente, assim como 

o envolvimento dessas com atividades como o roubo, o furto, a prostituição e a 

mendicância. (SANTOS apud DEL PRIORI, 1999, p. 216). 

Percebemos que as crianças oriundas das classes menos favorecidas, em sua maioria, 

negras e índias eram levadas à criminalidade, questão que se reproduz ainda hoje. Dessa forma, 

compreendemos que o problema da exclusão da população negra, em especial das crianças, 

desde o princípio se caracterizou como de ordem social e política, tendo como origem o 

desenvolvimento da economia capitalista e a ausência de sua distribuição igualitária entre todas 

as camadas da população. 

Neste contexto histórico-social desenvolvia-se a sociedade brasileira, 

concomitantemente se agravavam os problemas sociais, que levavam as crianças, sobretudo 
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negras, à criminalidade. Para Santos (1996 apud DEL PRIORI, 1999), a criminalidade infantil 

era proveniente da “pobreza e miscigenação”. 

Sobre o termo miscigenação, vemos o movimento negro tecer críticas contundentes. 

Conforme Domingues (2007), o movimento negro desenvolveu campanha política contra a 

mestiçagem, apresentando-a como uma armadilha ideológica alienadora. A avaliação era de que 

a mestiçagem sempre teria cumprido um papel negativo de diluição da identidade do negro no 

Brasil. Segundo essa geração de ativistas, a mestiçagem historicamente esteve a serviço do 

branqueamento. 

O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho, de 2010, Art. 1º, inciso 

IV define, como “população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 

conforme o quesito cor ou raça usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga”. (BRASIL, 2010). 

Acreditamos ser importante esclarecer sobre o termo miscigenação, usado para se 

referir à população negra, tendo em vista a referência do termo utilizado por Santos (1996 apud 

DEL PRIORI, 1999). Desta maneira, utilizamos o termo negro, no sentido de afirmação política 

da identidade negra, massacrada na História do Brasil. Portanto, vemos relação entre a questão 

racial e a social, quando se trata da marginalização do pobre e negro, pois historicamente teve os 

seus direitos negados, situação que só obteve mudanças mais significativas na década de 1980. 

Nesse período, foi possível visualizar a evolução histórica pautada na mudança de 

paradigmas retratada através da redemocratização do país e da garantia dos direitos civis. Essa 

mudança se evidencia pela instauração do estado de direito e, ao se tratar de crianças e 

adolescentes, vemos a Doutrina da Proteção Integral na garantia dos seus direitos. 

Conforme Costa (2006, p. 26): “Trata da proteção integral, isto é, da sobrevivência, 

do desenvolvimento e da integridade de todas as crianças e adolescentes. Vê a criança e o 

adolescente como sujeitos de direitos exigíveis com base na lei”.  

A Doutrina da Proteção Integral representa a síntese de toda organização 

internacional em defesa dos Direitos Humanos para a população infanto-juvenil, essa Doutrina 

constitui-se uma base legal que dá apoio à concepção de criança como sujeito histórico, 

considerando a infância em sua diversidade, garantindo os seus direitos, circunscritos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990). 

O estatuto traz em seu bojo uma nova concepção de direitos que incide fortemente 
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sobre formas conservadoras de conceber crianças e adolescentes na sociedade brasileira. Aos 

poucos, a infância como categoria social ganhou força e um estatuto próprio, abrindo espaço 

para a sua institucionalização. Torna-se expressão social relevante, sendo percebida nas suas 

particularidades e adquirindo um espaço significativo na sociedade. 

Como veremos adiante, o estatuto aponta condições para criação de leis específicas, 

que tratem das necessidades de grupos excluídos econômica e socialmente, como é o caso das 

leis que tratam das políticas afirmativas para a população negra, inclusive, no que tange às 

especificidades das crianças negras, como é o caso de uma Educação para as Relações Étnico-

raciais, tendo em vista a discriminação que sofrem tanto na sociedade como no interior das 

instituições, dilacerando a sua autoestima e deformando a construção da sua personalidade. 

Para tanto, vemos grande importância na luta pela igualdade de direitos, visto que as 

crianças pobres, em sua maioria, negras foram as que mais sofreram com a visão restritiva acerca 

dos direitos da infância. Recebiam tratamentos diferenciados por parte do estado brasileiro, que 

designava ações como o encarceramento em instituições e práticas assistencialistas, que 

reforçavam o preconceito. Além disso, eram caracterizadas com o termo “menor”, que retratava a 

ausência de direitos, de forma que, não eram ouvidas pela sociedade. 

Portanto, a efetivação do estado de direito e da democracia, caracterizou um avanço 

significativo, garantindo perante a lei o direito de igualdade às crianças sem distinção de 

qualquer natureza, inclusive, racial. A seguir, relacionaremos as práticas pedagógicas de 

enfrentamento ao racismo como direito das crianças.  

 

2.1.2  Os Direitos das Crianças, a Infância e a Questão Étnico-Racial 

 

Nesta seção, tratamos a respeito do combate ao racismo como direito das crianças, 

Desta maneira, a Constituição Brasileira (1988) baseada nos Direitos Humanos (1948) e na 

Doutrina da Proteção Integral indica que as práticas pedagógicas de combate ao racismo, 

garantindo o que diz no seu art. 227, que trata sobre os direitos da criança, afirma que, 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e 

opressão. (BRASIL/CF,1988). 
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Portanto, percebemos que as práticas pedagógicas na Educação Infantil de 

enfrentamento aos conflitos raciais é um direito das crianças, já que buscam superar a 

discriminação e a opressão, garantindo o direito à educação, ao respeito, à dignidade e à cultura. 

O processo de mudança de paradigmas gerou a mobilização em torno do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), constituindo uma das legislações infanto-juvenis mais 

avançadas do mundo. Para o Estatuto, conforme artigo 2, criança é a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos. (BRASIL, 1990). 

Complementa a Constituição Federal e reafirma a importância de práticas afirmativas 

na infância, quando traz um conjunto de direitos, que devem ser assegurados por “lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual, e social, em condições de liberdade e de dignidade”. (BRASIL, 

1990). 

Acreditamos que a Educação para as relações étnico-raciais está em consonância 

com os direitos das crianças, tendo em vista oportunizar o desenvolvimento integral das mesmas, 

em especial negras e indígenas, que sofrem sérios problemas psicológicos quando, por exemplo, 

é vítima de racismo. 

Conforme o artigo 4, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem 

assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). Desta maneira, a partir de 

ações educativas que valorizem a cultura afro-brasileira, africana e indígena, compreendemos 

estar de acordo com o artigo citado anteriormente. 

Nesse sentido é importante salientar que a criança é o sujeito que integra a infância, 

considerada, segundo Sarmento (2004, p. 11 apud MARTINS, p. 94): “uma construção histórica, 

resultado de um processo complexo de representações sobre as crianças”. 

Assim, considerando a infância como um universo rico em diferentes culturas, 

acreditamos que seja uma fase importante da vida do ser humano, que se faz única em cada 

lugar, meio social e momento histórico, inclusive, produzindo cultura própria. 

Participam da construção da identidade da criança dimensões estruturais como a 

condição econômica, o gênero e a etnia, fundamentais na sua identidade. Atores sociais de direito 

têm a capacidade de produção simbólica produzindo cultura. (SARMENTO, 1997, apud 
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MARTINS, p. 96). 

 Portanto, a criança como sujeito histórico e social, constituindo-se nas relações 

sociais, da mesma forma que, aprende a reproduzir práticas racistas presentes na sociedade, é 

possível aprender também formas antirracistas, a partir do conhecimento da diversidade étnica 

brasileira e sua importância, assim como o desenvolvimento de práticas de respeito, 

solidariedade e tolerância. 

Considera-se a infância como construção social, entendendo a criança enquanto autor 

social de pleno direito. Desta maneira, produz ainda o mundo simbólico, por meio de suas 

representações e crenças. A criança será ator social, dada uma determinada condição histórico-

social. As produções culturais das crianças podem ser interpretadas a partir das interações que 

realizam e dos sentidos que produzem. 

Verificamos que a condição histórica, social, econômica, étnica e cultural incide 

diretamente na forma como a infância é concebida pelo meio social e vivenciada pelos sujeitos, 

de acordo com o contexto social, o qual se insere. 

Baseado nisso, são levadas em consideração questões de raça, gênero, crença, 

orientação sexual ou classe social. Por isso mesmo, não podemos dizer que uma criança negra 

oriunda de uma classe social menos favorecida tem as mesmas condições de acesso a bens e 

serviços que as demais crianças, filhas das famílias que historicamente tiveram mais acesso à 

educação e ao desenvolvimento econômico, por exemplo. 

Com vistas a minimizar a discriminação e a exclusão da população negra, 

especificamente no que concerne aos direitos das crianças, a Constituição Federal (1988) e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) visam a assegurar os direitos a todas as crianças e 

adolescentes sem distinção de raça, gênero, crença, orientação sexual ou classe social. Por isso a 

Educação Infantil, nível de ensino primordial no desenvolvimento das crianças de 0 a 5 cincos, e 

contexto de construção social das culturas infantis é também um direito das crianças garantido 

em lei. No próximo tópico explanaremos melhor sobre este direito. 

 

2.1.3 Educação Infantil 

 

A Educação Infantil é assegurada pela LDBEN 9394/96, em que, engloba-se como 

um direito fundamental das crianças, caracterizada como primeira etapa da educação básica, 
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tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009), 

entendemos que, 

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches 

e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam 

de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. (BRASIL/DCNEI, 2009). 
 

A partir da compreensão legal da Educação Infantil como promotora do 

desenvolvimento integral das crianças, vemos, com isso, fortalecer o combate ao racismo que, 

historicamente, vem causando danos no desenvolvimento de muitas crianças que sofrem com 

este problema. 

Contudo, a Educação Infantil nem sempre teve o caráter de promover relações 

positivas entre as crianças, suas famílias e a comunidade, como foi descrito acima no art. 29 da 

LDB. É importante conhecer um pouco da história sobre o atendimento às crianças pequenas de 

classe social menos favorecida, a qual se inclui a população negra como maior parcela, para 

compreender como se dão as práticas discriminatórias no interior das instituições educacionais. 

Aquino (2008) relata que o atendimento às crianças em idade pré-escolar foi 

responsabilidade do Departamento Nacional da Criança (DNCr), na década de 1940, vinculado 

ao Ministério da Saúde. Assinala que a ação era realizada pela Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), entidade filantrópica subordinada à primeira-dama do governo federal e subsidiada por 

verba pública. 

 
A LBA implantou, por quase todo o país, unidades destinadas à criança pobre, 

organizadas [...] com utilização de trabalho voluntário. [...] O fato de as creches e 

similares destinados a essa população serem de responsabilidade da assistência, não 

significa ausência de conteúdo pedagógico em tais ações. A política de assistência, nesse 

caso, tem funcionado como uma estratégia de controle social. (AQUINO, 2008, p. 187). 
 

Desta maneira, vemos como recurso destinado às crianças das classes sociais menos 

favorecidas a assistência, como forma de compensação e controle social dos mais pobres, sendo, 

portanto, destinado pouco ou nenhum recurso caracterizando o trabalho voluntário para atendê-

las. 
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Pautada sob a égide do assistencialismo, buscando atender às necessidades das mães 

trabalhadoras, inicia-se o atendimento às crianças pequenas em instituições específicas, embora 

pareça destituídas de conteúdo pedagógico. A disciplina e o controle social assumiram a prática 

pedagógica e o currículo destas. 

Podemos compreender o racismo como uma prática pedagógica de controle social 

dos negros pobres, pois, dilacerando a autoestima e inferiorizando-os, tornam-se mais suscetíveis 

a estas práticas. 

Vemos a evolução em torno do atendimento às crianças, a partir da reconceituação, 

em que passaram a serem consideradas como sujeitos de direitos. Inserindo-se na legislação e 

nos documentos oficiais atuais, complementares à Constituição Federal, em que reconhece a 

Educação Infantil como um direito da criança e da sua família, reafirmando a ideia de criança 

como sujeito de cultura que tem direito de se educar. Passa a ser vista como um sujeito que age e 

interage, participando ativamente de seu processo de desenvolvimento como também daqueles 

que com ela convivem. (AQUINO, 2008, p. 290). 

Neste sentido, a criança como sujeito da cultura que interage com adultos e crianças 

maiores aprendem com as interações a forma com de comportamento social mais ou menos 

adequado. 

 “Vygotsky afirma que as características humanas resultam da interação dialética  do 

homem e seu meio sócio-cultural. Ao mesmo tempo em que o ser humano transforma o seu meio 

para atender a suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo”. (REGO, 1945, p. 41). 

A afirmativa considera o contexto sociocultural e histórico, o qual se insere a criança 

como mediador das relações sociais, e também raciais. Portanto, o trabalho para as relações 

étnico-raciais positivas é um fator preponderante das relações entre as crianças com elas mesmas 

e destas, com os adultos e vice-versa. 

Encontramos na figura do professor um agente social importante na condução de 

ações que levem as crianças a refletirem práticas que se repetem na cultura, como o racismo, e 

construir novas formas de se relacionarem uns com os outros. 

Desta maneira, a Educação Infantil, ao considerar a criança como um sujeito 

histórico que se desenvolve nas interações, relações e práticas com adultos e outras crianças de 

diferentes idades e de diferentes grupos culturais, que levam em consideração as questões étnico-

raciais, age de forma transformadora no cotidiano das crianças que atende. 
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Conforme o art. 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2009), as propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro 

do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL/DCNEI, 2009). 

Embora a Educação Infantil ainda assuma, em alguns momentos, um caráter 

assistencialista nas práticas de algumas instituições provindo de suas origens, busca-se romper 

com essa visão, e tornar-se reconhecida como etapa primordial do desenvolvimento do ser 

humano no que se refere à socialização, ética, raciocínio, hábitos, habilidades, expressão pessoal 

e coletiva, emoções e conhecimentos sociais, morais e mentais. 

Desta maneira, vemos que as propostas pedagógicas das instituições devem 

considerar as relações étnico-raciais como componente fundamental na construção da identidade 

da criança, sendo possíveis práticas que questionem padrões europeus de beleza e 

comportamento, construindo um conhecimento crítico e ampliando as vivências com a cultura 

afro-brasileira, africana e indígena, a fim de buscar reconceituações promovendo a superação do 

preconceito. 

Portanto, quanto à função política-pedagógica e social, o trabalho com a realidade 

sociocultural da criança deve estar interligado ao processo de educar e cuidar. Compreende-se a 

Educação Infantil como um espaço de interação, cuidado e educação de crianças pequenas sem 

distinção de classe social, raça, cor, religião ou orientação sexual. 

Nesse sentido, as conquistas sociais em termos dos direitos das crianças, como 

também da população negra, só foi possível devido aos movimentos sociais organizados que 

lutaram por melhores condições de vida. Essas conquistas implicaram o reconhecimento da 

criança como ser que merece uma educação integral de direito, e esta envolve atender às 

questões étnico-raciais como parte integrante de uma educação transformadora. 

Para tanto, o Movimento Negro, como movimento organizado, desde a Proclamação 

da República, obteve conquistas significativas na atualidade, como é o caso da Lei que qualifica 

o racismo como crime, da Lei de cotas nas Universidades Públicas, da Lei 10639, que altera a 

LDB e torna obrigatório o ensino da História e Cultura africana e indígena nos currículos 

escolares, como veremos na próxima seção.  
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2.2 O Movimento Negro e a luta contra o racismo 

 

Nesta seção buscamos responder ao nosso objetivo específico, compreender a luta e 

o direito à educação para as relações étnico-raciais positivas na educação infantil. Portanto, 

discorreremos sobre a questão da luta do Movimento Negro por melhores condições de vida, 

incluindo a Educação como fator de mudança, formação e desenvolvimento. 

Fizemos um desenho histórico das conquistas a partir da criação de leis e 

documentos, além de discutir como as conquistas foram se configurando, por meio do 

Movimento Negro. Vale destacar sua resistência e luta social, desde quando os negros vieram 

para cá serem escravizados. 

Com a Abolição da Escravatura em 1888, a prática do racismo não foi abolida, como 

também não foi integrado ao mercado de trabalho formal, continuando excluído do acesso aos 

direitos básicos, como saúde, educação e trabalho. Com isso, o negro começa a se organizar em 

entidades e grupos, inclusive com publicações na imprensa, passando por diferentes momentos 

no decorrer da História, sofrendo recuos quando surgiram as ditaduras no país, como a de 

Getúlio Vargas e a Militar, reorganizando-se logo que, acabavam por meio de suas bandeiras de 

lutas, dentre outras, contra o racismo, pelo direito à educação, saúde, trabalho e igualdade. 

Segundo Domingues (2007, p. 112), a reorganização política da pugna antirracista 

apenas aconteceu no final da década de 1970, no bojo da emergência dos movimentos populares, 

sindical e estudantil. É importante destacar também a reorganização do Movimento Negro com 

suas bandeiras de lutas específicas para o segmento social que exigia seus direitos de cidadania, 

em que foi excluído historicamente. 

Percebemos, com a evolução no contexto histórico das lutas sociais, a reorganização 

do Movimento Negro, por meio da grande bandeira de luta contra o racismo que unificou todos 

os grupos, constituindo a identidade deste movimento, obtendo como conquista social a inclusão 

do racismo como crime na Constituição Federal de 1988. 

No entanto, esta não foi uma conquista fácil, oriunda de anos de luta anterior à 

constituição, onde o expressivo Movimento Negro Unificado (MNU) adotou como estratégia 

“combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da sociedade”. (DOMINGUES, p. 115, 

2007). 

Desta maneira, vemos uma inter-relação entre raça e classe oriundas do mesmo 
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processo de exploração, já que foram as parcelas da população que historicamente sofreram com 

a pobreza e a exclusão econômica, social e educacional, questão que se reproduz ainda hoje na 

sociedade de classes, que tem no racismo um importante fator de opressão e exclusão social. 

Tal questão tem sofrido impactos de uma política nacional e internacional a favor da 

luta contra o racismo e a discriminação através de uma agenda de proposições que se reorganiza 

há anos. Podemos citar a reunião, em Durban, África do Sul, em 2001, na ocasião da III 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata, que orientou a mudança na LDB para introduzir o ensino de História e Cultura 

africana. O documento expõe que, 

 

Ações nacionais e internacionais são necessárias para o combate ao racismo, à 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, a fim de assegurar o pleno gozo 

de todos os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, civis e políticos, os quais 

são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados e para melhorar as 

condições de vida de homens, mulheres e crianças de todas as nações; [...] Observando 

com preocupação a persistência dos casos violentos de racismo, da discriminação racial, 

da xenofobia e de intolerância correlata, e que as teorias de superioridade de certas raças 

sobre outras, promovidas e praticadas durante o período colonial, continuam a ser 

propagadas de uma forma ou de outra ainda hoje em dia; [...]. (III CONFERÊNCIA 

MUNDIAL CONTRA O RACISMO, 2001, p. 8-9). 
 

Vemos que o efeito das teorias de superioridade de uma raça sobre outra a que, se 

baseou o racismo, com anos de efeito moral incidindo por várias gerações desde o período 

colonial, se reproduz, e que, a comunidade internacional tem desde a promulgação dos Direitos 

Humanos (1948) lançando mão de lutas a favor da equidade e igualdade social e racial. E, que 

após anos de luta contra este tipo de prática na sociedade não significou a sua absoluta diluição, 

mas mostra que a humanidade tem caminhado para tal, muito embora, em passos lentos. 

O documento da Conferência reconhece ainda no item 76 que, 

 

[...] a desigualdade de condições políticas, econômicas, culturais e sociais podem 

reproduzir e promover o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata, e têm como resultado a exacerbação da desigualdade. Acreditamos que a 

igualdade de oportunidades real para todos, em todas as esferas, incluindo a do 

desenvolvimento, é fundamental para a erradicação do racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata. 
 

Percebemos na citação que as condições políticas, econômicas, culturais e sociais 

promovem o racismo e originam a desigualdade. Portanto, para acabar com o racismo, é 
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necessário promover a igualdade de oportunidades à população negra, a qual foi excluída 

historicamente aos bens produzidos pela nação. 

A partir dos movimentos sociais contra a escravidão, como o abolicionismo, e 

consequentemente contra o racismo, o movimento negro foi se organizando e estabelecendo sua 

pauta no mundo inteiro, avançando assim na conquista de direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) traz em seu bojo vários artigos 

que se referem à garantia de direitos e a liberdade sem distinção de raça, assinalando ainda que é 

contra a escravidão, e que, a instrução deverá promover a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todos os grupos raciais. Conforme o documento, 

 
Artigo2º: Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

[...] 

Artigo 7º: Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 

viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. (ONU, 

1948). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem orientado os países a consolidar 

leis em favor da igualdade e da não discriminação, influenciando legislações no mundo inteiro, 

inclusive a brasileira. Nesse sentido, após anos de luta, o movimento negro tem conquistado 

algumas de suas bandeiras, e o governo brasileiro tem adotado medidas de ações afirmativas no 

combate ao racismo que visam ao avanço social, político, econômico e educacional. 

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), órgão do governo federal 

voltado para formulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento, por meio de 

pesquisas e estudos técnicos, realizou, em 2014, juntamente com a Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), por meio de indicadores fornecidos pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), nos anos de 2001 e 2012, o estudo: Situação 

social da população negra por estado: indicadores de situação social da população negra segundo 

as condições de vida e trabalho no Brasil, destacou que as desigualdades raciais são estruturantes 

da desigualdade social brasileira. Há um conjunto de indicadores sociodemográficos da 

população brasileira, evidenciando diferenças entre a população negra e branca. (BRASIL/IPEA, 

2014, p. 13). 

A pesquisa revelou melhoria nas condições de vida da população negra, embora 
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ainda permaneça desigual em relação à população branca, como se vê, quanto à redução do 

percentual dos que vivem em situação de pobreza. Também se destacou o expressivo aumento 

dos que se situam nas faixas médias de renda e nos níveis mais altos de escolaridade. Apesar do 

evidente avanço nas condições de inserção econômica e social, ainda persistem os diferenciais 

que colocam os negros em desvantagem, comparativamente aos brancos, em todos os 

indicadores analisados. 

Verificou ainda que os avanços observados ao longo de uma década refletem as 

iniciativas de promoção da igualdade racial. A análise da situação nacional mostra que a 

melhoria dos indicadores, em muitos casos, ocorreu de modo mais pronunciado no segmento 

negro da população. 

Relacionou a permanência das desigualdades raciais às enormes desvantagens 

acumuladas pelo segmento negro até o momento em que o país passa a ampliar as oportunidades 

em vários campos da vida social, inclusive com a adoção de ações afirmativas na educação. Às 

diferenças do ponto de partida de cada grupo racial soma-se a resiliência do racismo que, como 

elemento estruturante das relações sociais no Brasil, opera no sentido de amortecer o dinamismo 

do processo de inclusão social. (BRASIL/IPEA, 2014). 

Como vimos, as questões raciais e sociais estão relacionadas no limiar das 

desigualdades produzidas por séculos de exploração, obtendo com o racismo uma forma de 

opressão capaz de submeter um grupo social, levando em consideração questões étnicas que 

entoam o conceito de raça, para além dos aspectos fenótipos. 

Como forma de lutar por melhores condições de vida, contra o racismo e a 

exploração ainda, em 1982, o Movimento Negro Unificado destaca, no seu Programa de Ação, 

 
As seguintes reivindicações “mínimas”: desmistificação da democracia racial brasileira; 

organização política da população negra; transformação do Movimento Negro em 

movimento de massas; formação de um amplo leque de alianças na luta contra o 

racismo e a exploração do trabalhador; organização para enfrentar a violência policial; 

organização nos sindicatos e partidos políticos; luta pela introdução da História da 

África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a busca pelo apoio 

internacional contra o racismo no país. (DOMINGUES, 2007, p. 114). 
 

Vemos então a reivindicação pelo ensino de História da África e do Negro no Brasil 

no currículo escolar, sendo, portanto, efetivada na forma da lei somente, em 2003, com a Lei 

10.639, que altera a LDBEN 9394/96. 

Sobre a questão educacional, Domingues (2007, p. 115-116) assinala que, 
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[...] o movimento negro passou a intervir amiúde no terreno educacional, com 

proposições fundadas na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos; na 

capacitação de professores para desenvolver uma pedagogia interétnica; na reavaliação 

do papel do negro na história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da in África nos 

currículos escolares. Reivindicava-se, igualmente, a emergência de uma literatura 

“negra” em detrimento à literatura de base eurocêntrica. 
 

O etnocídio foi promovido por séculos de submissão, por meio da violência física e 

simbólica, a qual se inclui a educação, criminalizando a cultura e a religião afrodescendente, ou 

seja, as formas do negro de ser e estar no mundo. 

De fato, foram muitos anos de uma formação baseada no eurocentrismo, que se 

perpetua até os dias de hoje, e que, por se tratar de algo introjetado culturalmente em práticas 

cotidianas, não mudará num prazo de dez ou trinta anos. Mas, dentro de uma dinâmica 

permanente de mudança, em que se inclui efetivamente a educação como fator de formação 

humana e desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, as organizações têm lutado para que haja transformações no 

âmbito educacional, trazendo em seu bojo o combate ao racismo e a promoção de uma educação 

para as relações étnico-raciais positivas, como vimos em que, na década de 1980, pautava-se no 

debate nacional, aspectos que tratam da revisão dos livros didáticos, da adoção por uma literatura 

“negra”, da capacitação de professores, e de conteúdos que tratassem sobre a África nos 

currículos escolares. 

“As reflexões empreendidas entre 1980 e 1990 destacam a necessidade de reforçar a 

identidade negra a partir da recuperação de raízes histórico-culturais e da eliminação das 

imagens negativas do negro nos materiais didáticos, na relação professor-aluno, aluno-aluno, 

deste com funcionário etc”. (LIMA, 2012, p. 20).  

O debate se faz bastante atual, tendo em vista que as práticas racistas ainda compõem 

o currículo oculto, o qual se referiu Enguita (1989), que, embora não seja explícito, se torna vivo 

implicitamente nas práticas cotidianas das instituições, reforçando padrões estéticos e a 

discriminação racial. 

Como forma de superar o racismo e a discriminação, é relevante compreender como 

se constrói uma educação para as relações étnico-raciais positivas. 

Nesse sentido, discutimos alguns aspectos relevantes no que se refere à importância 

da construção da identidade da criança negra sobre os termos raça e etnia, componentes 

fundamentais na discussão sobre Educação para as relações étnico-raciais. 
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Com intuito de fomentar nossa discussão, destacamos o estudo “Educação Cidadã, 

Etnia e Raça: O trato pedagógico da diversidade”, de Cavalleiro (2001), relatando que, ao falar 

em raça, é necessário considerar os diversos grupos étnicos e raciais que formam o nosso país, 

pois existe muita polêmica no meio acadêmico e na própria sociedade brasileira quanto ao uso do 

termo raça. A partir do desenvolvimento das Ciências Biológicas, raça humana passou a ser 

considerado um conceito cientificamente inoperante. 

 

Na prática social, quando se discute a situação do negro na sociedade brasileira, raça é 

ainda o termo mais adotado pelos sujeitos sociais. É também o que consegue se 

aproximar da real dimensão do racismo presente na sociedade brasileira [...] porque, no 

Brasil, o racismo e a discriminação racial que incidem sobre os habitantes negros 

ocorrem não somente em decorrência dos aspectos culturais presentes em suas vidas, 

mas pela conjugação entre esses aspectos (vistos de maneira negativa) e pela existência 

de sinais diacríticos, que remetem esse grupo a uma ancestralidade negra e africana. 

(CAVALLEIRO, 2001, p. 84-85). 
 

Com isso, vimos que o termo raça inclui os diversos grupos étnicos e raciais. Além 

disso, o racismo incide não somente pelos aspectos culturais, mas unidos a uma identidade que 

se distingue pela ancestralidade negra. 

Adentramos, portanto, num complexo conteúdo que diz respeito a aspectos 

constitutivos da formação humana brasileira, perpassando práticas e valores aprendidos, pois 

possuímos tanto a herança cultural dos povos negros em toda sua diversidade como o racismo 

introjetado pela dominação europeia. 

Nesse sentido, "Ser negro, no Brasil, possui uma complexidade maior e não se 

restringe a um dado biológico. É uma postura política. É declarar explicitamente o vínculo com 

uma cultura ancestral, com origem africana recriada e ressignificada em nosso país. Ser negro é 

tornar-se negro". (CAVALLEIRO, 2001, p. 89). 

Afirmar-se negro trata-se, antes de tudo, de destituir o preconceito racial, oriundo do 

medo constituído pela falta de conhecimento produzida propositalmente pelas classes 

dominantes por longos anos de exclusão econômica, social e educacional. 

Destacamos o artigo de Ferreira; Vasconcelos (2004), pesquisadores da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), “Raça e Brasilidade: Os Discursos Raciais na Construção do 

Imaginário Social Brasileiro”. Para os autores: "Na nossa história, o discurso racial emerge a 

partir do momento em que se colocam índios e negros numa condição de inferioridade em 

relação aos povos brancos. Assim como no caso das etnias, a justificativa inicial para essa 
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anunciação é a moral cristã". (FERREIRA; VASCONCELOS, 2004, p. 128-129). 

Para os autores, tratar o conceito de raça humana na esfera da ciência é limitá-lo, 

além disso, incorre o risco de reduzir os outros saberes apenas à epistemologia, sendo muito mais 

amplos. Outra questão é o exercício do poder pelos europeus a partir do que denomina de 

tecnologias raciais, ou seja, uma ciência que justifica a supremacia de uma raça, a branca, sobre a 

outra, a de negros e indígenas. 

Tem-se a igreja como fonte detentora de verdade, usando-se do cristianismo como 

fonte de dominação cultural sobre outros povos, causando assim efeitos deletérios, 

transformando diferenças étnicas em desigualdades sociais, sob as quais se desenvolveu a nação 

brasileira. 

Encontramos aí o cerne de toda uma história que, por outro lado, justifica a luta do 

movimento negro por ações afirmativas durante todos esses anos, luta esta, que desencadeou um 

marco legal na cidadania desses povos. 

Destacamos o art. 5º, da Constituição Federal (CF), em que: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, inciso XLII, a prática do racismo constitui 

crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. (BRASIL/CF, 

1988). 

A Revista Nova Escola, na edição de novembro de 2014, contribui com o assunto 

assinalando que, 

No Brasil, a cor ou raça é autodeclarada: ao responder ao Censo Demográfico ou outras 

pesquisas, cada um diz se é preto, pardo, branco, amarelo ou indígena. Essa identidade 

normalmente se relaciona à cor da pele e outras características físicas, não à 

ancestralidade. É comum, por exemplo, que um filho de pai ou mãe negra, mas que tem 

a pele mais clara, se declare branco. Em outros contextos, que não o da pesquisa, 

assumir a negritude é um ato político: trata-se de tomar para si a história e cultura do 

grupo, suas raízes, suas lutas. (REVISTA NOVA ESCOLA, 2014, online). 

 

É de extrema relevância considerar, o termo raça em toda sua amplitude étnica e a 

afirmação do ser negro como uma atitude política e de reconhecimento da luta, da ancestralidade, 

da história e da cultura dos povos oprimidos que nos constituem. 

Por isso, a conquista de iniciativas do ponto de vista legal foi fundamental para a 

concretude de uma legislação que contemple a promoção de prática para a igualdade racial, 

como é o caso do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 2010, que, dentre outros 

aspectos relativos aos direitos da população negra, afirma no Art. 15, que “O poder público 
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adotará programas de ação afirmativa”. 

É possível citar ainda A Lei de Cotas, como ação afirmativa promovida pelo governo 

federal, que tem gerado o debate sobre as relações étnico-raciais na sociedade brasileira. 

Trata-se da Lei nº 12.711, de 2012, que dispõe sobre o sistema de cotas nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Destaca-se, 

no Art. 1º, que as instituições reservarão para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo 

cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas. (BRASIL, 2012). 

Além disso, cinquenta por cento destas deverão ser reservadas aos estudantes 

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio. O Art. 3º diz que 

“em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas”. (BRASIL, 2012). 

A lei se aplica a todas as unidades do Sistema Federal de ensino, tanto superior 

quanto de nível médio, seguindo as mesmas regras, de preenchimento prioritariamente por 

alunos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que cursaram o ensino regular em escola 

pública, e traz também, atrelado a este, o critério baixa renda. 

Desta maneira, contempla, de fato, os que estão excluídos social e economicamente, 

buscando incluir nos sistemas educacionais federais uma população que historicamente esteve às 

margens da sociedade. 

Assim, ao analisar a relação histórica entre exclusão social e raça, vemos a lei como 

uma política compensatória de ação afirmativa que contribui para, em longo prazo, diminuir, 

senão reverter, práticas de dominação racial. Por outro lado, abre também um debate 

fundamental na sociedade brasileira, que, antes de qualquer coisa, precisa reconhecer-se racista, 

para então buscar eliminar esta prática. 

Contudo, para dar conta da demanda do ensino público, o governo brasileiro 

precisará ampliar a oferta de vagas nas universidades públicas e em todos os outros níveis de 

ensino, Educação Infantil, fundamental e médio, além de ampliar a oferta e realizar uma política 

de ação afirmativa através das cotas. É necessário também promover ações educativas em todos 

os âmbitos educacionais e sociais, a fim de incluir o conhecimento a respeito da diversidade 

cultural dos povos negros e indígenas. 

Desta forma, através do conhecimento e da vivência para além do eurocentrismo tão 
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presente em nosso meio educacional, busca-se romper com o preconceito perpetuado por 

gerações e gerações. 

Nesta perspectiva, discutimos a seguir sobre o papel das instituições educacionais, 

como agentes de transformação, que agem por meio de uma prática pedagógica, compreendendo 

a necessidade de reconhecimento dos aspectos que circundam a vida dos brasileiros, valorizando 

a diversidade cultural. 

 

2.3 Projetos Pedagógicos para Relações Étnico-Raciais positivas na Educação Infantil  

 

Nesta seção, buscamos responder ao nosso objetivo específico, investigar as 

implicações dos saberes e conteúdos contidos nos documentos oficiais sobre as ações afirmativas 

para a prática pedagógica do educador infantil. Assim, abordamos a discussão a respeito do papel 

das escolas e das instituições de Educação Infantil no combate ao racismo. Destacamos 

documentos acerca da questão étnico-racial que orientam a prática pedagógica para a 

diversidade. 

Nesse sentido, temos na Lei nº 10.639/03, que altera a LDB 9394/96 o marco legal, 

que desencadeia uma série de pressupostos metodológicos e parâmetros governamentais que 

dimensionam o trabalho pedagógico com o tema nas escolas e nas instituições de Educação 

Infantil. Nesse aspecto, deter-nos-emos mais, especificamente, nos materiais que abordam a 

Educação Infantil, por tratar-se do foco de nossa análise. 

Historicamente as instituições educacionais, tanto as escolas como as instituições de 

Educação Infantil, se caracterizam como espaço de disseminação do pensamento hegemônico 

reproduzindo a estrutura de classes, seus mitos, seus símbolos, suas cores, suas músicas e seus 

heróis: "A escola precisa colocar os alunos em contato com os elementos que formam cada grupo 

étnico brasileiro, para que eles sejam capazes de compreender a complexidade dessas identidades 

e, assim, se afirmar não apenas pela cor da pele ou do cabelo, mas também por outros 

elementos".  

Agindo assim, avança no percurso de um caminho à medida que rompe com o 

preconceito racial, questionando verdades imutáveis e padrões estabelecidos, possibilitando 

ampliar o conhecimento e caminhar na superação do racismo e da promoção da igualdade. 

Precisamos repensar as instituições educacionais e construí-las para que, de fato, 

atenda aos direitos das crianças, pois há (pré) conceito inserido, uma espécie de currículo oculto, 
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que, segundo Enguita (1989), reproduz a estrutura de poder e a opressão entre classes, gêneros, 

raças, etnias e religiosidades. 

Para Mészaros (2005, p. 11-12): “O que está em jogo não é apenas a modificação 

política dos processos educacionais – que praticam e agravam o apartheid social, mas a 

reprodução da estrutura de valores que contribui para perpetuar uma concepção de mundo 

baseada na sociedade mercantil”. 

As instituições precisam, portanto, repensar o paradigma de sustentação da 

hegemonia dominante, referendar a pesquisa na realidade social, sem preconceito, estar aberta 

para desconstruir os valores do sistema e acolher valores da vida da comunidade. Portanto, uma 

escola comprometida com os interesses populares e não do mercado. 

O governo brasileiro vem, nos últimos anos, desde a Constituição Federal, adotando 

medidas legais e ações que caminham na conquista dos direitos de cidadania, através da luta 

protagonizada pelos movimentos socais em diversas áreas. Com isso, o Movimento Negro vem 

conquistando direitos específicos, inclusive no âmbito educacional, através de várias 

prerrogativas a citar a mudança na LDBEN. 

Nesse sentido a inclusão da questão étnico-racial nos sistemas de ensino é garantida 

pela legislação, a partir da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a LDBEN 9394/ 1996, 

tornando obrigatório no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira". 

A mudança na lei é fruto de um movimento nacional de combate ao racismo, 

desencadeando a partir daí, uma série de documentos e pesquisas que colaboram para a sua 

implementação. Segundo “Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Embora, em termos de lei, seja obrigatório apenas para o Ensino Fundamental e 

médio, o que pode retratar de certa maneira, uma visão excludente do nível de ensino infantil. 

Acreditamos que a Lei indica um caminho a ser percorrido por toda a Educação Básica, 

incluindo, portanto, a Educação Infantil. Trata-se de um compromisso político de toda a 

educação que deve buscar estar de acordo com os princípios de igualdade e de combate ao 

preconceito, através de uma prática pedagógica para as relações étnico-raciais positivas. 

As ações de implementação da Lei devem ser desenvolvidas, conforme parágrafo 

primeiro, por meio, de conteúdo programático, “[...] que incluirá o estudo da História da África e 
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dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

políticas pertinentes à História do Brasil”. O documento prossegue, 

 

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras. 

[...] 

Art. 79 - B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’. (BRASIL/LDBEN, 1996). 
 

A lei torna obrigatória a inclusão do ensino de História e Cultura africana nas 

Escolas, instituindo também o dia 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra. 

Contudo esta lei foi complementada, pela Lei nº 11.645, de 2008, que altera a 

LDBEN, incluindo além do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira, o estudo da História e 

Cultura Indígena, em que, conforme o “Art. 26 - A: Nos estabelecimentos de ensino fundamental 

e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena”. 

Sobre o conteúdo programático, no parágrafo primeiro, argumenta-se que, 

 

[...] incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 
 

Para reforçar a aplicação da lei, no Estado do Ceará, incluindo a Educação básica 

como um todo, o que abrange também a Educação Infantil, o Conselho Estadual de Educação, 

publica a Resolução CEC nº. 416/2006, que torna, obrigatória a inclusão da temática História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo oficial de todas as instituições da rede de ensino 

do Estado do Ceará conforme a lei em seu art. 1º, 

 
Às instituições de ensino, em todos os níveis e modalidades da educação básica e, em 

especial, às que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de 

professores, incumbe adotar as normas contidas nesta Resolução para o cumprimento 

das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. (CEARÁ, 2006). 
 

O artigo 4º retrata que as escolas deveram desenvolver o tema a partir da 



36 

 

“observância da Interdisciplinaridade”, ressaltando no inciso três que, “os conteúdos 

programáticos devem estar fundados em dimensões históricas, sociais e antropológicas referentes 

à realidade brasileira, com vistas a combater o racismo e as discriminações que atingem 

particularmente os negros; [...]”. (CEARÁ, 2006, p. 2). 

O Estado do Ceará se inclui na discussão, ao aprovar a resolução citada, a qual, a 

inclusão da temática nas escolas, é importante para combater o racismo na sociedade, salienta 

ainda que essa temática deve pautar a formação de professores. 

 Embora a rede oficial de ensino do Ceará atenda especificamente o ensino 

fundamental e médio, quando salienta que se trata de uma orientação para a Educação Básica, 

acreditamos que amplia o debate à Educação Infantil. 

Observamos que, mesmo os documentos tornando obrigatória a inclusão da temática 

do estudo da cultura africana nas escolas, não significa dizer que esteja sendo trabalhado, não 

exprimindo efeito imediato no cotidiano educacional brasileiro da maioria das escolas. 

Vemos, portanto, grande parte das instituições educacionais restringirem atividades 

pertinentes ao assunto, apenas fazendo alusão a mais uma data comemorativa, conforme 

discutiremos no capítulo de análise. 

 Gomes (2012, p. 15), amplia o debate trazendo a reflexão a respeito da  legislação, 

dizendo que “seus dispositivos carreiam o imperativo de uma mudança estrutural e simbólica, 

abrangendo a adoção de princípios afirmativos pelas instituições educacionais, tais como o 

reconhecimento da diversidade cultural e da desigual distribuição de oportunidades sociais”. 

Além disso, ressalta que a disposição positiva para a convivência democrática entre 

grupos e culturas e a efetivação da paridade de direitos sociais são princípios, no contexto 

nacional, que só poderiam ser colocados em prática por meio da implementação de uma política 

para (e na) diversidade contrária à apologia da tolerância e ao mito da democracia racial. 

(GOMES, 2012). 

Contudo, embora não seja realidade da maioria das escolas no país, não podemos 

dizer que o tema não tenha sido trabalhado no Brasil antes mesmo de tornar-se lei, como é o caso 

da cidade de Salvador, que se destaca no desenvolvimento de projetos educacionais para as 

relações étnico-raciais positivas. 

Destacamos no âmbito da formação de professores da rede pública de ensino de 

Salvador, a partir do ano 2000, que visava, inicialmente, à implementação do Tema Transversal 



37 

 

Pluralidade Cultural, presente nos eixos dos Referenciais Curriculares Nacionais, e 

posteriormente, como forma de incluir a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no 

currículo do ensino fundamental das escolas municipais de Salvador. A proposta e execução 

foram realizadas pelo CEAFRO, um programa de educação e profissionalização para a igualdade 

racial e de gênero do Centro de Estudos Afro-Orientais/Universidade Federal da Bahia 

(CEAO/UFBA). (LIMA, 2012, p. 19). 

Trata-se do “Projeto Escola Plural: a Diversidade está na Sala, instituindo reflexões 

sobre educação e relações raciais na formação de professores/as, buscando um fazer pedagógico, 

comprometido com a diversidade e com a história e cultura afro-brasileira e africana.” (LIMA, 

2012, p.46). 

Vemos que é necessária a formação de professores para a implementação da lei, já 

que a formação inicial de parte significativa dos professores não contemplou a valorização e a 

diversidade étnico-racial, caracterizando-se, como de fundamental importância no processo de 

superação do racismo, visto que é necessário aprender primeiramente, para poder ensinar. 

Assim, O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/ 2010, traz no Capítulo II, do 

Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao lazer, a Seção II, exclusiva para tratar do tema 

Educação, que contempla em seus artigos o quesito formação de professores, por meio, da 

formação inicial e continuada a fim de promover o conhecimento a respeito da cultura africana, 

despojar preconceitos e combater o racismo. Segundo o art. 13 da referida Lei, 

 

O Poder Executivo federal, por meio de órgãos competentes, incentivará as instituições 

de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a, [...] 

inciso IV – estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de 

ensino público, provados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em 

princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. 
 

Percebemos que a iniciativa nos termos da lei favorece a implementação de estudos, 

pesquisas e ações que favorecem a formação tanto de professores quanto de estudantes para o 

respeito às diferenças étnicas e raciais, cabendo ao poder público adotar programas de ações 

afirmativas. 

Os órgãos do governo, principalmente, o Ministério da Educação (MEC) e a 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), lançam importantes instrumentos legais 

que visam à implementação da lei nos sistemas de ensino. 
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Com intuito de ampliar o conhecimento sobre a prática pedagógica do educador 

infantil traremos elencamos alguns estudos e projetos realizados que contribuem com o trabalho 

pedagógico para as relações étnico-raciais positivas na infância.  

Nesse aspecto destacamos ações pedagógicas exitosas para a construção de relações 

étnico-raciais positivas na Infância, como por exemplo, o Projeto a Cor da Cultura, o Projeto 

Griô: Contador de Histórias e a Pedagogia Griô. 

 

2.3.1 Projeto “A Cor da Cultura” 

 

No panorama nacional, como forma de cumprir a Lei 10.639/2003, destacamos o 

Projeto A Cor da Cultura, que contou com uma parceria entre órgãos do governo e da mídia para 

produção audiovisual e publicação sobre o tema. 

Constitui a parceria o Canal Futura, o Centro de Informação e Documentação do 

Artista Negro (CIDAN), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), a TV Globo, a TV Educativa e a Petrobras 

O projeto contribui para ampliar o acesso à informação e auxiliar na formação de 

professores sobre a temática. Mas que para isso, tanto o professor, como a sociedade e a escola 

devem participar dessas iniciativas no intuito de construir uma história mais consistente e menos 

excludente do negro e de sua cultura que fazemos parte tão intensamente mesmo sem 

percebemos. 

Os objetivos do projeto são criar materiais audiovisuais sobre história e cultura afro-

brasileiras; valorizar iniciativas de inclusão, dando visibilidade a ações afirmativas já 

promovidas pela sociedade; contribuir para a criação de práticas pedagógicas inclusivas 

(SANT’ANNA, 2005, p.7). 

Para alcançar os objetivos propostos, foi produzido material didático distribuído nas 

escolas públicas: "A produção audiovisual inclui cinco grades de programação. Os programas 

são o “Ação”, exibido na TV Globo e no Canal Futura, “Livros Animados” e “Nota 10”, do 

Canal Futura, além dos inéditos “Heróis de todo mundo” e “Mojubá”, que serão exibidos 

também na Canal Futura e na TVE". (SANT’ANNA, 2005, p. 8). 

O projeto unifica o recurso audiovisual e a formação de professores, veículos 

formadores de opinião pública, ou seja, os meios de comunicação e a educação integram um 
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processo educativo que busca transformar o desconhecimento existente sobre a História e a 

cultura afrodescendente no Brasil. 

Desta maneira, sua produção consiste em cinco categorias, “grades de programação”, 

que através do programa Ação procura divulgar ações promovidas por Organizações Não 

Governamentais (ONG) que desempenham atividades de promoção da igualdade racial. 

O “Programa Livros Animados”, realiza a produção de livros animados, com 

escritores e temas da cultura afro-brasileira e africana. O Programa Nota 10, destaca práticas 

pedagógicas e promove a discussão com educadores sobre o tema. 

Além disso, o Programa “Heróis de todo Mundo”, dá visibilidade a homens e 

mulheres negros que se destacaram na produção do conhecimento. O Programa “Mojubá”, é 

composto por documentários sobre as religiões de raízes africanas, os quilombos e os valores 

deixados pelos negros. No total, serão produzidos e veiculados, em um ano, 56 programas, com 

conteúdo que pode ser adaptado ao trabalho pedagógico com as crianças pequenas. 

Quanto ao quesito formação de educadores inclui a produção de um Kit educativo e 

ações de capacitação para sua utilização em sala de aula. Prevê a distribuição do material para 

escolas públicas de ensino fundamental de sete estados da federação, que contará, ainda com 

livro para os professores com conteúdos diversos, dicionário de línguas africanas, jogo 

educativo, entre outros recursos de fixação de conhecimento sobre África e sobre a população 

afro-brasileira. (SANT’ANNA, 2005, p. 8). 

A formação de professores assim como a produção e distribuição de material 

educativo para as relações étnico-raciais às escolas é bastante relevante. Entretanto questionamos 

o fato de contemplar apenas as escolas de ensino fundamental, excluindo as instituições 

específicas de Educação Infantil. 

Acreditamos que isso aconteça pelo reflexo de uma visão assistencialista que há 

ainda por parte de alguns órgãos do governo e da sociedade sobre a Educação Infantil, excluindo 

o segmento do acesso à informação. 

Entretanto, como vimos, este nível de ensino se inclui à Educação Básica e conta 

com Diretrizes Curriculares Nacionais (2009) que incluem o trabalho pedagógico com o tema da 

diversidade e da cultura africana e afro-brasileira. 

Desta maneira, professores e alunos carecem de materiais didáticos que colaborem 

para a prática pedagógica. Assim, uma saída possível seria buscar parceria com as escolas 
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próximas e adaptar os materiais do referido projeto para o trabalho com as crianças pequenas. 

A adaptação do material pode ser feita, a partir da adequação das histórias e 

brincadeiras por meio de adereços, fantoches, teatro, leitura de imagens, pintura corporal, 

identificação de sons com instrumentos musicais, apresentações artísticas de grupos de capoeira 

da comunidade, dentre outras.  

 Para Sant’anna (2005, p. 9): “O Projeto a ‘Cor da Cultura’ aposta na concepção 

multimídia e na formação à distância para atingir públicos distintos, professores, crianças e 

adolescentes, comunicadores, gestores de políticas públicas, entre outros”. 

O projeto citado considera a necessidade de aprofundar o estudo sobre a cultura 

africana e a contribuição do negro para a sociedade brasileira, já que, o desconhecimento, 

fomenta o preconceito e o racismo, devendo, portanto, ser superado. 

Nesse sentido, visa contribuir com um currículo que valorize a contribuição do negro 

à sociedade, trazendo ao conhecimento de todos os aspectos que fazem parte do nosso cotidiano 

objetiva e subjetivamente. 

Para tanto, sugere que os alunos deveriam ser encorajados a perceber o grupo 

cultural como participante ativo nos conteúdos de lendas e contos, ritmos musicais, cultura 

culinária e agrícola, festas populares, vocabulário, e conjunto variado de acontecimentos 

históricos entre outros domínios de essencial significado. 

Desta maneira, constitui uma importante iniciativa para a valorização do negro na 

sociedade, buscando superar um conhecimento fragmentado, tornando público contos, 

brincadeiras, músicas e práticas que ajudam os professores a implementar a Lei 10.639/2003 no 

cotidiano escolar, pois traz uma diversidade de práticas que podem ser reelaboradas pelas 

instituições de Educação Infantil, a partir de parceria com as escolas mais próximas. Para tanto, é 

fundamental que haja a sensibilidade dos professores para o trabalho pedagógico com a questão, 

além disso, o comprometimento político e a formação docente. 

Além do já citado projeto Escola Plural, surge também outras publicações e projetos 

que tratam do tema como: Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola 

na perspectiva da Lei nº 10.639/03, Gomes (2012) que analisou projetos pedagógicos sobre o 

tema, destacamos o “Projeto Griô: Contador de Histórias”, como veremos na próxima seção.  
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2.3.2 Projeto Griô: Contador de Histórias 

 

O estudo Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na 

perspectiva da Lei nº 10.639/03, foi desenvolvido no Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ações Afirmativas na UFMG e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais 

e Ações Afirmativas (NERA/CNPq), no período de fevereiro a dezembro de 2009 teve por 

objetivo identificar, mapear e analisar as iniciativas desenvolvidas pelas redes públicas de ensino 

e as práticas pedagógicas realizadas por escolas pertencentes a essas redes na perspectiva dessa 

lei. (GOMES, 2012, p. 7). 

A pesquisa estudou o conjunto de 36 escolas públicas estaduais e municipais que 

desenvolveram práticas pedagógicas para as relações étnico-raciais positivas e foram indicadas 

pelas Secretarias Municipais de Educação ou pertencentes ao banco de dados do Prêmio Educar 

para a Igualdade Racial, realizado desde 2002, pelo Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades (CEERT). 

Como resultado, revelou avanços, 

porém destaca que ainda há um distanciamento a superar na relação entre a política de 

formação de professores(as), a gestão dos sistemas de ensino e das escolas, e as práticas 

pedagógicas realizadas no cotidiano das instituições escolares. Os motivos e as disputas 

são múltiplos e variados, e alguns deles foram apontados ao longo deste estudo: 

históricos, culturais, políticos, econômicos, religiosos e ideológicos. No caso específico 

da questão racial, somam-se a esses motivos a presença do mito da democracia racial, o 

racismo ambíguo, o preconceito e a discriminação racial. (GOMES, 2012, p.360). 
 

Percebemos que houve avanços no sentido de implementação da Lei, pois, a partir 

dela, a temática foi inserida em algumas escolas ou em formas de projetos pedagógicos ou 

disciplinas curriculares. No entanto encontra ainda muitos entraves, tendo em vista o preconceito 

existente no universo escolar, inclusive, por parte de professores, que muitas vezes não têm 

acesso à formação continuada sobre a temática. 

Foi citado também sobre a falta de articulação entre escola e comunidade, em alguns 

projetos que buscaram debater a temática, sendo este um ponto para reflexão sobre a importância 

deste tipo de articulação. 

Por outro lado, mostrou projetos específicos que demonstraram articulação entre 

gestão, professores, alunos e comunidade. Caracterizando fatores positivos que podem contribuir 

para a reflexão e a prática pedagógica para as relações étnico-raciais. 
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Neste sentido, consideramos relevante mencionar o trabalho desenvolvido numa 

creche, em Salvador/BA, por atender basicamente à Educação Infantil e por ter tido destaque 

pelo trabalho realizado com a temática, recebendo a primeira colocação no “Prêmio Educar para 

a Igualdade Racial”, em 2006, com o “Projeto Griô: Contador de Histórias”. 

A instituição apresentou outros projetos realizados com temática como, “Projeto 

Agogô; Lendas; Projeto de Leitura e Valorização do Negro”, constituindo parte do currículo, não 

se restringindo à comemoração de datas uma vez ao ano. Além disso “se faz presente nas 

diversas atividades desenvolvidas pela escola e também no processo de formação em serviço e 

continuada das educadoras”. (SOUZA; BRITO; PEREIRA apud GOMES, 2012, p. 89). 

Antes da promulgação da Lei 10.639, a creche já desenvolvia atividades de ações 

afirmativas, contudo, a partir da legislação, passaram a integrar o Plano Político Pedagógico 

(PPP) com o eixo de raça e gênero. 

A creche citada recebeu outros prêmios como Prêmio Professores do Brasil – MEC 

com o Projeto “Vamos Aprender com a MPB” (finalista do Prêmio Professores do Brasil – 

MEC). Realizou ainda o documentário Quando poucos fazem, sobre a escola. Além disso, houve 

a participação em seminário promovido pela ONG Cipó, sobre o projeto Agogô: no Ritmo da 

Alegria, além de entrevistas em revistas na área da educação, publicada com o título “Uma 

homenagem aos que inovam nas escolas públicas”, Jornal Folha Dirigida – Educação, em 15 de 

dezembro de 2005, e “Práticas para igualdade racial na escola”. (SOUZA; BRITO; PEREIRA 

apud GOMES, 2012). 

Observamos o comprometimento no trabalho pedagógico para as relações étnico-

raciais positivas, o que inspira professores e gestores a ampliarem a discussão e olhar de como 

promover ações desta natureza, que envolve também a comunidade. 

O estudo realizado pela UFMG mostrou que, 

Esse conjunto de atividades e os esforços perceptivelmente empreendidos geram 

impactos quer na produção de subjetividades e na autoimagem dos estudantes da creche, 

quer no conjunto de conhecimentos apropriados sobre a história dos negros no Brasil e a 

história dos países e povos africanos em geral. (SOUZA; BRITO; PEREIRA apud 

GOMES, 2012, p. 93). 
 

A escola citada concebe a unidade entre os diferentes atores sociais, crianças, 

professores, funcionários, famílias e comunidade, envolvendo todos no processo de construção e 

efetivação dos projetos. As práticas para as relações étnico-raciais já estavam presentes antes da 
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promulgação da lei, entretanto esta serviu para avaliação, apropriação e reorganização curricular, 

passando, a partir daí, a integrar as práticas cotidianas ao Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Desta maneira, foi possível perceber que Lei e as Diretrizes estão presentes em todos 

os projetos e planejamentos da escola, efetivando-se no dia a dia da comunidade escolar em 

práticas antirracistas, e que favorecem, por meio de metodologias que utilizam, dentre outras, a 

contação de história como recurso fundamental na construção da autoestima positiva de crianças 

afrodescendentes.   

Percebemos que, dentre as ações pedagógicas que mais obtiveram sucesso no prêmio 

CEERT, se destaca por iniciativas que incluem a Pedagogia Griô em sua proposta. Por essa razão 

a elegemos como uma proposta capaz de motivar ações pedagógicas afirmativas no âmbito da 

Educação Infantil.  

 

2.3.3  Pedagogia Griô: um pouco de sua História 

 

Consideramos relevante aprofundar nesta seção uma experiência significativa, que 

envolve comunidade, escola, crianças, professores e poder público na efetivação da Educação 

para as Relações Étnico-Raciais. Desta maneira, inspira professores e gestão de como realizá-la 

de modo significativo. 

Na perspectiva de compreender práticas que fortalecessem a identidade das crianças 

negras, realizei o estudo monográfico, intitulado “Educação Biocêntrica na Comunidade” (2012), 

para conclusão do curso de especialização em Educação Biocêntrica, momento em que, realizei o 

curso sobre Pedagogia Griô, em 2011. 

Sobre o projeto, podemos dizer que iniciou na cidade de Lençóis, localizada na 

região da Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Segundo Pacheco (2006), desde que se 

tornou Parque Nacional, em 1998, se vê obrigada a mudar o foco da sua principal atividade 

econômica, que antes tirava o sustento através do garimpo. No entanto, com poucas perspectivas, 

o povo daquela cidade se via sem alternativa de vida. 

Sobre a História do projeto, vemos que se estruturou, desde a década de 1990, 

inicialmente chamado de Projeto Grãos de Luz, passando em seguida a Associação. Esta iniciou 

suas atividades, por meio da distribuição de sopa comunitária, unificando, em seguida, oficina de 

artesanato e o reforço escolar. A ideia avança numa proposta de educação para a cidadania com 
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objetivo de fortalecimento da identidade. Organiza-se posteriormente como Organização Não 

Governamental. 

Os educadores Márcio Caires e Líllian Pacheco integram o projeto contribuindo, 

conforme Vaz (2012) para um processo de ruptura conceitual e metodológica numa compreensão 

de mudança,adotando, assim, uma postura militante dentro da comunidade, a princípio com a 

luta por políticas públicas de crianças e adolescentes. 

A partir do reconhecimento destes trabalhos realizados, o poder público, por meio da 

Secretaria de Educação de Lençóis, realiza parcerias para a realização de projetos de formação 

com educadores. Outros projetos foram apresentados a essa secretaria, a partir da sistematização 

de algumas experiências com a Educação Biocêntrica. Numa dessas experiências, “[...] a figura 

do griô africano foi revelada pelo etnólogo Ardaga Widor”. (PACHECO, 2006, p. 25). 

O griô africano favoreceu a unificação com a proposta desenvolvida de 

fortalecimento da identidade cultural. Fundamenta-se uma proposta baseada na tradição oral, 

valorizando as práticas da comunidade: "Assim foi nomeado o Projeto Griô e sua aplicabilidade 

foi inventado o Velho Griô como figura mítica e política que representou e sensibilizou o 

imaginário social da comunidade participante, bem como a postura e metodologia dos seus 

pesquisadores, educadores e coordenadores" (PACHECO, 2006, p. 25). 

Partindo do diálogo e da vivência como pressuposto na relação entre saber formal e 

saber informal, reúne-se o projeto em torno da valorização dos saberes tradicionais. A figura do 

velho griô representa a unidade mítica das cantigas e dos símbolos oriundos da própria 

comunidade, no campo de mística se configura os aspectos da sua atuação. 

Griô é a forma abrasileirada da palavra griot no masculino e griote no feminino, de 

origem francesa, usada para se referir aos tradicionais griots africanos, tais como contadores de 

histórias, poetas, caminhantes, que levam e trazem as notícias entres as comunidades, tem o 

poder da palavra, são líderes, condutores de matrimônios e etc. 

A Pedagogia Griô favorece a aprendizagem por meio da vivência dos rituais, do 

sagrado, dos símbolos, dos arquétipos e dos mitos da própria comunidade em qualquer lugar. 

Como forma de interligar escola e comunidade, os educadores criaram um 

personagem que se funde a cultura local, como forma de trazer o simbolismo, o mito, o 

encantamento, a vivência e aprendizagem, por exemplo, o “Velho Griô de Lençóis é um Griô 

aprendiz, alegre e afetivo, que canta e conta histórias da cultura lençoense, inspirado na tradição 
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oral de nossas raízes afro-brasileiras, em rodas de vivências, músicas e danças que sensibilizam e 

integram” (PACHECO, 2006, p. 53). 

Esta figura, elaborada por Líllian Pacheco e Márcio Caires, é o elo entre escola, 

comunidade e o Griô, entendido como aquele que carrega o saber da comunidade. O Velho Griô, 

portanto, faz caminhadas nas comunidades colhendo suas histórias, seus contos, suas músicas, 

suas brincadeiras, enfim sua cultura,para, a partir daí, levar para onde for, inclusive para integrar 

a cultura popular às escolas. (VAZ, 2012). 

O processo de (re)criação e (re)significação se dá no trabalho com as crianças, 

adolescentes, jovens e idosos, onde eles realizam, dentre outras, atividades tais como, trilhas 

griôs, artes com retalho e costura, educação ambiental, papel reciclado, artes plásticas, bonecos 

de pano, teatro, biodança, comunicação social e criação gráfica. 

A Pedagogia Griô envolve a tradição oral, Educação para as Relações Étnico-Raciais 

positivas, Arte educação, Educação Dialógica e Educação Biocêntrica. Conforme Pacheco (2006, 

p. 87),  

Esta é uma pedagogia da vivência afetiva e cultural que facilita o diálogo entre as 

idades, entre a escola e a comunidade, entre grupos étnico-raciais interagindo saberes 

ancestrais de tradição oral e as ciências formais para a elaboração do conhecimento e de 

um projeto de vida que tem como foco o fortalecimento da identidade e a celebração da 

vida. (PACHECO, 2006, p. 86). 
 

Diante disto, fornece componente a ser pensado pelos professores como forma de 

ação afirmativa para a Educação Infantil, a partir da integração dos saberes da comunidade. 

A integração desta tendência aliada à tradição oral no currículo de educação 

municipal de Lençóis se tornou uma prática cotidiana, a partir de encontros de formação com 

os/as educadores/as da rede municipal de ensino, da inserção destes, na definição das políticas 

educacionais, da mudança de suas posturas frente ao aprender, adotando assim uma postura 

reflexiva e vivencial. (PACHECO, 2006). 

Vemos ainda a articulação entre políticas públicas e formação continuada de 

professores, que incide sobre uma mudança nas práticas, envolvendo todos os segmentos na 

construção de uma prática educativa para as relações étnico-raciais positivas. 

Inseridos num processo de mudança e construção de uma nova ordem social e 

planetária, é preciso considerar a cultura e a ancestralidade presentes nas cantorias, nas 

brincadeiras, nas ciências e nas artes populares, considerando o saber popular dos mais velhos, 
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ou seja, aquele portador da cultura oral, geralmente escondido dos holofotes e das políticas 

públicas. É sobre sua importância social e cultural que discorre o “Projeto Griô”, inicialmente 

chamado assim, tornando-se uma política pública nacional. 

Conforme Vaz (2012) o projeto se expande pela região e ganha proporções em 

termos de país sendo, portanto, reconhecido nacionalmente. Em 2004, o Grãos de Luz e Griô é 

reconhecido como Ponto de Cultura do Brasil dentro do Programa Cultura Viva do Ministério da 

Cultura (MinC) este, consiste nas seguintes ações, Ponto de Cultura, Cultura Digital, Agente 

Cultura Viva e Escola Viva. 

Nesse contexto surge a “Ação Griô Nacional”, numa concepção de trabalho em rede 

e gestão compartilhada, sendo lançada oficialmente em 2006. A ação conta com a assessoria 

pedagógica de Líllian Pacheco, Ruth Cavalcante, Claúdia Monteiro e Lúcia dos Prazeres, Vanda 

Machado e Fátima Freire. 

 A Pedagogia Griô sistematizou projetos de ações afirmativas contribuindo para a 

prática pedagógica na Educação Infantil a partir do envolvimento com as comunidades e os 

sujeitos sociais envolvidos. Contribuiu ainda para demonstrar como se efetiva a proposta 

elaborada pelos documentos que tratam a Educação para as Relações Étnico-Raciais, que no 

geral, orientam a articulação entre poder público, comunidade e instituições educacionais. 

A proposta de trabalho sugerida por esta pedagogia orienta práticas de combate ao 

racismo e de valorização da cultura afrodescendente, constituindo uma teoria e prática voltada 

para a ação pedagógica do educador infantil. 

Acreditamos ainda que é importante tomar conhecimento sobre outros documentos 

que discorrem sobre o tema, como veremos na próxima seção.  

 

2.4 Documentos Oficiais: um foco nas relações étnico-raciais 

 

Nesta seção, abordamos outros documentos que complementam a discussão sobre o 

tema, como o Plano Nacional de Educação (2010), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais (2004) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009). 

 

2.4.1 Plano Nacional de Educação (2010) 
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O Plano Nacional de Educação (2010) discorre sobre os objetivos da educação 

nacional, reitera no artigo segundo, as suas diretrizes, destacando, no inciso 3, a “superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e 

de orientação sexual;” e no inciso 10 a “promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental”. 

Desta maneira, inclui a educação para a diversidade étnico-racial como diretriz para 

ações que contemplem a questão no ensino básico. Estabelece metas a serem cumpridas no 

período de dez anos, com isso para alcançar a meta sete visa a “fomentar a qualidade da 

educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB”, através das seguintes 

estratégias que fazem referência a Lei nº 10.639, deve-se assim, 

 
[...] garantir os conteúdos da história e da cultura afro-brasileiras e indígenas, nos 

currículos e ações educacionais, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 

da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com 

fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 

pedagógicas e com a sociedade civil; (BRASIL/PNE, 2010). 
 

Além de falar sobre a inclusão da educação para a diversidade étnico-racial, o plano 

contribui para a educação nas comunidades indígenas, quilombolas e populações itinerantes, 

buscando garantir a preservação de sua identidade e o ensino bilíngue. 

Desta maneira, busca preservar as formas de organização de cada comunidade, 

oferecendo desde a educação infantil o ensino bilíngue, as reestruturação das escolas e a oferta 

de formação inicial e continuada para professores trabalharem nessas realidades específicas. 

Sugere, ainda, a elaboração de propostas pedagógicas que contemplem as especificidades, os 

conteúdos e as práticas socioculturais das comunidades indígenas e quilombolas. 

O documento constitui-se um importante aparato na luta pela igualdade étnico-racial, 

buscando garantir, no âmbito educacional, especificidades das comunidades indígenas e 

quilombolas, assim como inserir no ensino formal o respeito e o conhecimento sobre a 

diversidade desses povos. 
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2.4.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

 

Outro importante documento surgiu em 2004, com a regulamentação da resolução nº 

1, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Podemos destacar, no documento, a ênfase na formação de professores 

circunscrevendo nas disciplinas e atividades curriculares, a Educação das Relações Étnico-

Raciais. O artigo primeiro informa que as diretrizes devem ser “observadas pelas Instituições de 

ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por 

Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores”. 

Notamos a importância relativa à formação docente sobre a questão étnico-racial, 

destacando, no primeiro parágrafo, que, as Instituições de Ensino Superior devem incluir 

“conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes”. 

Conforme o art. 2º, o documento constitui, 

Orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da 

Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no 

seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 

positivas, rumo à construção de nação democrática. (BRASIL, 2004). 
 

Vemos, com isso, um aporte que orienta o planejamento do professor para ações que 

tratem a temática étnico-racial para construção de relações positivas, necessárias à efetivação da 

democracia. 

O parágrafo primeiro destaca que tem, “por objetivo a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 

pluralidade étnico-racial, [...] que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 

identidade”. 

 

§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem 

como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.  (BRASIL, 2004). 
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Visando atender a uma democracia, de fato, superando o mito da democracia racial e 

avançando na igualdade de direitos e condições, os artigos, mencionam sobre o respeito à 

diversidade e valorização da identidade étnica com referência a história e cultura afro-brasileiras, 

indígenas e demais povos que contribuíram para a formação brasileira. 

A prática pedagógica deve ser “desenvolvida por meio de conteúdos, competências, 

atitudes e valores, planejada pelos profissionais e entidades que atuam junto às escolas, tendo por 

base as recomendações descritas nas referidas diretrizes”. (BRASIL, 2004). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é um documento que tem força de 

lei, orientando todos os estabelecimentos de ensino como desenvolver a Educação para as 

relações étnico-raciais positivas. 

 

2.4.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) complementa a 

discussão orientando sobre a prática pedagógica para a Educação Étnico-racial. 

O art. 8º, ao falar do objetivo da proposta pedagógica das instituições de Educação 

Infantil, inclui, no inciso IX, “o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das 

crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao 

racismo e à discriminação (2009)”. (BRASIL/DCNEI, 2009). 

Temos, assim, um documento específico para a Educação Infantil que institui ações 

afirmativas como objetivo de ensino. Nesta perspectiva o currículo das instituições que atendem 

às crianças, “[...] devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira” (2009), 

garantindo, nos incisos, experiências que, 

 

[...] 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento 

da diversidade; 

[...] 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; [...]. (BRASIL/DCNEI, 2009). 

 

Denotam a importância da valorização da Cultura Africana e da diversidade cultural 

brasileira, por meio das vivências com outras crianças e grupos culturais. Desta maneira, 
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colaboram no combate ao racismo e à discriminação, através de práticas pedagógicas que 

articulem os eixos norteadores que a compõe. Dessa forma, são de fundamental importância para 

articular o conteúdo presente nos documentos citados e a sua efetivação na prática profissional. 

 

2.5 Envolvimento da Educação Infantil em Práticas Afirmativas 

 

No âmbito da Educação Infantil destacamos um importante documento na área das 

relações étnico-raciais, intitulado: “Práticas Pedagógicas para a Igualdade Racial na Educação 

Infantil” (2011), que visa contribuir para a construção de práticas na Educação Infantil que 

promovam a igualdade racial. O principal objetivo é apresentar subsídios para práticas 

pedagógicas e de gestão voltadas para a promoção da igualdade racial nessa etapa da educação. 

Dessa forma, o trabalho sistematiza três componentes que foram enriquecidos com a 

colaboração de especialistas e com o debate coletivo: o aprendizado resultante do estudo do 

acervo de práticas pedagógicas do prêmio Educar para a igualdade racial; a sistematização e a 

análise de ações e experiências realizadas pela prefeitura de São Carlos, em São Paulo; e o 

inventário de proposições feitas a partir do estudo realizado pela professora doutora Lucimar 

Rosa Dias (2008). (SILVA; BENTO, 2012, p. 9). 

Neste sentido, temos em mãos um material que questiona o racismo e sugere 

metodologias específicas para o trabalho com crianças pequenas. Vemos outra iniciativa de ação 

pedagógica estimulada pelo Prêmio “Educar para a igualdade racial”, portanto, esta publicação 

visa divulgar as práticas realizadas no município de São Carlos, no estado de São Paulo. 

A pesquisa mostrou como resultados que, 

As metodologias apontadas pelas professoras como mais adequadas para a educação 

infantil, consequentemente as mais utilizadas, foram: exposição (38%) e dramatizações 

(31%), seguidas de outras como contação de histórias, observação e realização de feiras. 

Foram citadas ainda roda de capoeira e brincadeiras de roda. (FERNANDES; SILVA; 

BENTO, 2012, p. 54). 

 

A prática pedagógica com as crianças pequenas deve se orientar pelas especificidades 

da faixa etária e interesses das crianças, para que reflitam valores e construam conhecimento. 

Sobre a Educação Infantil Fernandes; Silva; Bento (2012) destacam, 

 

A educação infantil pode ser entendida, entre outros, a partir de dois ângulos distintos e 

complementares: o primeiro como território em que deve ser assegurada a interação 
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respeitosa e positiva com a diferença. O segundo como instrumento de transformação 

social no sentido em que forma a primeira infância para valorizar positivamente a 

diferença, dissociando diferença de inferioridade, de tal sorte que a médio e a longo 

prazo o preconceito e a discriminação sejam erradicados da sociedade. Isto é, não basta 

que a educação infantil não seja ela própria uma fonte ou experiência de discriminação. 

Cabe-lhe também contribuir com uma cultura de respeito recíproco e de convivência 

harmoniosa entre todos os grupos étnicos, raciais, culturais e religiosos. (FERNANDES; 

SILVA; BENTO, 2012, p. 9). 
 

Ao considerar a Educação Infantil como espaço de interação e convivência respeitosa 

com a diferença caracterizando-a como instrumento de transformação social, as autoras 

acreditam que seja possível acabar com o preconceito e a discriminação. 

Considerando a criança como sujeito histórico e social, constituindo-se nas relações 

sociais, da mesma forma que, aprende a reproduzir práticas racistas presentes na sociedade, é 

possível aprender também formas antirracistas, a partir do conhecimento da diversidade étnica 

brasileira e sua importância, assim como o desenvolvimento de práticas de respeito, 

solidariedade e tolerância. 

Ressaltamos o poder transformador da Educação Infantil, na construção cotidiana de 

ações que promovam a valorização Étnico-Racial, a partir do conhecimento acerca da 

diversidade Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Portanto, demarcamos relevância do estudo 

para as práticas pedagógicas dos professores. 

No próximo capítulo descrevemos o percurso metodológico da pesquisa. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa apoia-se na abordagem qualitativa, que segundo Minayo (2011) responde 

a questões muito particulares, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Entende-se que o conjunto de fenômenos 

humanos é entendido como parte da realidade social. Desta maneira, buscamos compreender qual 

a importância da prática pedagógica comprometida com questões étnico-raciais na Educação 

Infantil, para a qual, realizamos levantamento bibliográfico e entrevistas.  

Fazenda (2010, p. 18) leva a refletir sobre a relação de familiaridade com o tema, 

pois, segundo a autora, “um pesquisador familiarizado com o tema teria menores dificuldades em 

enunciar o seu problema de pesquisa. O interesse pelo tema pode ser próximo - visando 

solucionar questões presentes no cotidiano de seu trabalho”. 

Neste sentido, a familiaridade com o tema surge por motivações na experiência como 

professora na educação infantil e como mãe, sendo que, buscando conhecer práticas positivas de 

valorização da cultura afrodescendente e africana, realizei anteriormente estudo monográfico 

para conclusão do curso de especialização em Educação Biocêntrica, pela Universidade Estadual 

do Ceará, em 2012, concluindo com a pesquisa de campo em Lençóis/BA, momento em que 

participei de um curso teórico e vivencial em Pedagogia Griô e fiz entrevistas com educadores e 

mestres Griôs da ONG Grãos de Luz e Griô.  

A ONG citada desenvolve ações de valorização da cultura afro-brasileira, trazendo 

para o debate nacional discussões sobre as questões étnico-raciais.  

Além disso, quando inserida no curso de pós-graduação em Docência na Educação 

Infantil, surgem também questões sobre a realidade deste nível de ensino, que a partir de 

situações de racismo aparecem discussões acerca da temática étnico-racial. 

Desta maneira, a problemática envolve o racismo entre as crianças pequenas e a 

prática pedagógica do professor da Educação Infantil como forma de superação do preconceito. 

Portanto para compreendermos o problema da pesquisa, analisamos inicialmente o contexto 

histórico do racismo, no Brasil, como se fundamentou a exclusão social, em que prejudicou 

principalmente o acesso aos direitos fundamentais da população negra, em especial, às crianças. 

Em seguida, dialogamos com a luta do movimento negro e o direito das crianças à educação, 

situando o papel transformador das práticas pedagógicas no combate ao racismo.  
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Buscamos com esta pesquisa uma compreensão dialética da realidade, pois 

acreditamos ser importante apreender o caráter histórico do objeto de estudo, pois o que importa 

no processo dialético de conhecimento da realidade é a crítica e o conhecimento crítico para uma 

prática que altere a realidade anterior. (FRIGOTTO, 2010 in FAZENDA, 2010, p. 90).   

Nesse sentido é possível analisar a prática pedagógica sob o ponto de vista da “[...] 

prática social dos sujeitos históricos concretos [...] compreensão da dialética materialista 

histórica, ao mesmo tempo como uma concepção de realidade, como método de perquirir e expor 

o real e como práxis transformadora”. (FRIGOTTO, 2010 in FAZENDA, 2010, p. 91).   

Segundo Frigotto (2010 in FAZENDA, 2010, p. 95), há uma exigência necessária de 

uma concepção de realidade, um método capaz de desvendar as leis fundamentais que estruturam 

um problema que se investiga, da exposição orgânica dos avanços no conhecimento e de novas 

sínteses no plano da realidade histórica.  

Assim, trazemos no referencial teórico o contexto histórico-social do racismo e da 

educação das crianças, em especial, negras, como forma de compreender criticamente aspectos 

da estrutura social, a qual fundamentou o preconceito e a exclusão social deste grupo.  

O interesse crescente que os pesquisadores e educadores tem pela compreensão e 

explicação das práticas pedagógicas, das ações educativas, das relações da escola com o 

todo social, das contradições sociais que se manifestam pela luta por uma escola 

democrática para todos etc. têm exigido a procura de novas abordagens que permitam 

esse conhecimento. A Dialética se afirma com um dos métodos mais apropriados, dada 

sua relação próxima com esse tipo de interesse cognitivo. (GAMBOA, 2010 in 

FAZENDA, 2010, p. 128). 

 

A pesquisa, de cunho qualitativo, apoia-se na dialética como método de compreensão 

e ação sobre a realidade. Por isso, pretende discutir criticamente a questão do racismo na 

Educação Infantil e como a prática pedagógica do professor pode inferir na construção das 

relações étnico-raciais positivas na infância. A prática pedagógica é uma ação do professor em 

um dado contexto histórico-social.  

Desta maneira, como forma de apreender a realidade das questões étnico-raciais na 

educação infantil utilizamos como instrumento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas 

com professoras da educação infantil para saber como lidam com estas questões, se conhecem o 

que dizem os instrumentos oficiais acerca das ações afirmativas e qual o papel do educador 

infantil no combate ao racismo. 

Para Minayo (2011, p. 26), o trabalho de campo através de entrevistas “realiza um 
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momento relacional e prático de fundamental importância exploratória, de confirmação e 

refutação de hipóteses e de construção de teoria”.  

Entrevistas estruturadas são aquelas em que questões são direcionadas e previamente 

estabelecidas, com determinada articulação interna. Com questões bem diretivas, obtém, do 

universo de sujeitos, respostas também mais facilmente categorizáveis, sendo assim muito útil. 

(SEVERINO, 2007, p. 125). 

As entrevistas foram realizadas com quatro professoras do município de Fortaleza, 

com atuação mínima de três anos na Educação Infantil, e que tem histórico de trabalharem com 

práticas inclusivas. Os critérios foram adotados por considerarmos que seja um período 

suficiente para conviver com situações cotidianas que possam exprimir nas relações sociais entre 

as crianças, as questões étnico-raciais, assim como a atuação do professor frente a estas, e a sua 

participação em formações que abordassem a temática.  

O período de realização das entrevistas ocorreu em janeiro de 2015, registradas por 

meio de um aparelho de gravador de áudio e, em seguida, transcritas para análise de dados.   

Solicitamos que cada uma das participantes escolhesse um nome fictício para lhe 

representar, com vistas a preservar-lhes a identidade e as informações contidas. Sugerimos que 

fossem nomes de personagens de histórias, que trouxessem, positivamente, a temática das 

Relações Étnico-Raciais, as quais haviam gostado e/ou se identificado.   

Com isso, vimos que todas escolheram nomes diferentes, caracterizando o 

conhecimento a respeito de um repertório sobre literatura infantil que trate o tema. Foram 

escolhidos os seguintes nomes: Bintou, Dandara, Lelê e Tiana, sendo todos personagens 

principais de histórias infantis. 

Bintou é personagem do livro, “As Tranças de Bintou”. Dandara é o nome de uma 

personagem de um livro que trata sobre a temática, mas que a professora não lembrou o nome, 

frisou ainda que, este era o mesmo nome da esposa de Zumbi dos Palmares. Lelê é personagem 

do livro, “O Cabelo de Lelê”. Tiana é personagem de um desenho da Disney, “A Princesa e o 

Sapo”. 

Quanto à formação, sexo, idade e período de atuação na Educação Infantil, notamos 

que todas as entrevistadas são professoras do sexo feminino, por isso adotamos a linguagem 

neste gênero, com idade entre 33 e 36 anos, com atuação mínima de cinco anos na Educação 

Infantil. Três delas já possuem pelo menos uma pós-graduação, e uma está concluindo. Duas em 
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gestão pedagógica e uma em ensino de artes. Duas tiveram experiências em coordenações de 

creches. Três estão concluindo pós-graduação em Educação Infantil e a que não está, possui 

graduação em Educação Infantil. Nesse sentido, tiveram ou estão passando por formação 

específica na área, o que caracterizou um fator positivo, pois demonstrou que obtiveram 

conhecimentos específicos no atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Duas professoras trabalham 

no mesmo Centro de Educação Infantil (CEI) e as outras duas em unidades diferenciadas. Assim, 

percebemos realidades e experiências distintas sobre o mesmo tema. 

Dandara tem sua formação em licenciatura plena em Pedagogia, pós-graduanda em 

Educação Infantil, com formação também em teatro e dança, sexo feminino, com idade de trinta 

e seis anos.  

Lelê é graduada em pedagogia, especialista em gestão pedagógica e está concluindo 

pós-graduação em Educação Infantil, sexo feminino, trinta e cinco anos. 

Tiana é graduada em pedagogia, especialista em coordenação pedagógica e 

psicopedagogia, concluindo pós-graduação em Educação Infantil; trinta e quatro anos, sexo 

feminino.  

Bintou é graduada em Educação Infantil (licenciatura plena), especialista no ensino 

de artes, sexo feminino, trinta e três anos, afirma que dentro da própria prefeitura já trabalhou em 

vários campos da Educação Infantil, EJA, e letramento com projeto de correção de fluxo. 

Informou ainda que iniciou outras graduações que não concluiu as de Filosofia e Música. 

As entrevistas foram realizadas nas residências das professoras, devido ser período 

de férias, durando em média duas horas. Percebemos que todas se sentiram bem ao darem as 

entrevistas, elucidando em suas falas a importância e relevância social da pesquisa, já que 

segundo elas, pouco se discute sobre a temática. 

Desse modo, o presente trabalho vem somar no combate ao racismo como prática 

pedagógica de promoção da igualdade racial, sendo um tema de grande relevância social, 

constituindo-se como instrumento de reflexão e prática docente, assim como um aporte para que 

professores de Educação Infantil possam trabalhar as questões étnico-raciais, promovendo a 

valorização da identidade da criança negra e as relações positivas entre todas as crianças e seus 

grupos sociais.  

Descrevemos neste capítulo a metodologia da pesquisa e situamos os aspectos 

teóricos que justificaram a escolha metodológica, em seguida, passaremos para a apresentação e 
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análise de dados. 

As entrevistas foram importantes, afinal proporcionaram a articulação entre o 

conhecimento da realidade das professoras com o problema da pesquisa, o que apresentaremos a 

seguir no capítulo de apresentação e análise de dados, em que, relacionaremos suas respostas 

com cada pergunta, analisando-as em blocos para contemplar plenamente os objetivos da 

pesquisa.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesse capítulo, analisamos o conteúdo das entrevistas semiestruturadas realizadas 

com as quatro professoras do município de Fortaleza, com vistas a responder à questão da 

pesquisa, que trata de conhecer como a prática pedagógica do professor pode inferir na 

construção das Relações Étnico-Raciais positivas na infância. 

Diante da resposta, poderemos compreender como as professoras da Educação 

Infantil lidam com questões étnico-raciais, em especial, referentes à criança negra, se conhecem 

o que delineiam os instrumentos oficiais acerca das ações afirmativas e se realizam uma práxis 

educativa no combate ao racismo na primeira infância.  

     A partir da análise dos dados, alcançamos os objetivos da pesquisa que, relembrando, 

são, objetivo geral: analisar como a prática pedagógica do professor pode inferir na construção 

das relações étnico; e objetivos específicos: analisar o contexto histórico do racismo, no Brasil; 

conhecer como se fundamentou a exclusão social, em que prejudicou principalmente o acesso 

aos direitos fundamentais da população negra, em especial, as crianças; compreender a luta e o 

direito à educação para as relações étnico-raciais positivas na educação infantil; e investigar as 

implicações dos saberes e conteúdos contidos nos documentos oficiais sobre as ações afirmativas 

para a prática pedagógica do educador infantil.  

A apresentação dos dados está organizada na forma de texto em que segue as 

perguntas e a análise das respostas das professoras.  

Ao serem solicitadas a responderem como se consideravam no quesito cor/raça, 

percebemos que as professoras hesitaram em respondem de imediato fazendo antes, alguns 

comentários a respeito. 

Bintou respondeu que é branca, mas que se sentia parda, para ela, “A cor é branca 

mas a alma é negra.” 

Lelê autodenominou-se de parda, complementou, da seguinte forma, “[...] tem agora 

essa cor parda, acho que sim”. 

Tiana se considera branca, para ela, 

 

[...] é um branco se você for olhar a tonalidade, mas tenho consciência que onde a gente 

mora as pessoas não são branco ariano, tem uma mistura que não é só física, sangue, 

DNA, é uma mistura também cultural que vai além da cor da pele. Mas se hoje eu tiver 

que responder um formulário eu vou colocar branca. 
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Dandara se considera negra, trazendo uma compreensão maior de como construiu a 

sua identidade cultural, em suas palavras expõe, 

 
Essa é uma questão negra, quando comecei a pensar sobre o que sou, aí eu não sabia se 

eu me enquadrava como negra ou como índia. E o pardo eu via muita gente 

questionando, os grupos que discutiam as questões étnicas levantavam muitas questões 

sobre o que é o pardo, uma panela de mistura de um monte de coisa. Aí eu fico assim, 

eu sou uma índia negra, que minha avó é índia com o traço do olho. Ao mesmo tempo 

tem o cabelo e a pele, tem também aquilo com o que você se identifica culturalmente. 

Aí me identifico com a cultura negra e tudo. 
 

Citou ainda uma professora da faculdade que dizia que, “[...] a questão do negro não 

era só de questões físicas. Isso me deu uma luz com relação à etnia sobre o que é ser. Mas eu me 

considero negra”. 

Com isso vemos que algumas professoras fazem relação da cor com a identidade 

cultural como Dandara, a única que se autodeclarou negra. Lelê se declarou parda, mas parece 

demonstrar ainda uma compreensão não muito clara a respeito da identidade, chegando a 

relacionar esta como uma nova cor. Bintou e Tiana que, embora se considerem brancas 

reconhecem os traços culturais negros em suas origens. 

Desta maneira, lembramos o enfoque teórico, que considera a autodeclaração do ser 

negro, como uma postura política de autoafirmação perante a sociedade, que por sua vez, 

dissemina práticas racistas. 

Sobre este assunto, todas consideraram que o racismo existe no Brasil, apresentaram 

ainda situações de como ele se manifesta. Algumas professoras passaram por situações pessoais 

de racismo tanto consigo mesma quanto com a filha, como é o caso de Dandara, que citou, uma 

vez, em que, estava no elevador do seu prédio, inclusive “bem vestida” e uma senhora perguntou 

se ela era empregada doméstica, ao responder que não, mas que era professora, a mulher 

completou dizendo, “mas é tudo a mesma coisa, não é mesmo?”. 

Vemos que práticas como estas, de relacionar o negro a uma condição social inferior, 

fazendo-se valer de comentários maldosos que enfatizam isso para a pessoa negra, talvez 

mostrando que, embora ela se esforce, vestindo-se bem ou morando bem, jamais será aceita na 

mesma condição social, pois sua origem é de fato pobre e por isso tanto faz ser empregada 

doméstica ou professora. Mas, por ser negra, a sua dignidade é negada pela sociedade, embora, 

em condições sociais melhores ainda não é aceita socialmente. 
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Relaciona-se aí o fato de que, a negação do negro na sociedade, segundo os dados 

teóricos da pesquisa não são apenas por uma questão dos fatores fenótipos, mas também, muito 

mais pela sua crença, sua religião e sua ancestralidade que se contradiz a cultura europeia que 

impôs o cristianismo aos povos colonizados. Por isso, negar o negro e exclui-lo é afirmar o ideal 

europeu, de cultura, padrão e concepções, inclusive o racismo. 

As professoras fizeram a relação do racismo com o fator histórico social, fazendo 

relação com a questão de classe. 

Sobre o assunto, obtivemos o seguinte; Para Bintou: “[...] o racismo realmente 

prevalece, às vezes em determinados locais que as pessoas são impedidas de entrar, julgadas pela 

cor. Eu acho muito forte essa questão do racismo ligada à questão de classe”. 

Quando indagada sobre em que momento considerava que se dava essa questão do 

racismo com a questão de classe, respondeu imediatamente que, 

 

[...] já vem historicamente, a gente sabe que é um país escravocrata, os negros vieram, 

já foram explorados, tratados como pessoas inferiores. Quando houve a libertação do 

negro entre aspas eles se tornaram a população pobre, que habitou as comunidades onde 

se criou realmente a grande massa pobre do nosso país, que são os marginais, a 

população marginalizada. Então desde sempre, se relaciona a questão do negro era 

aquele cara que foi liberto que num tinha dinheiro pra comer, ele ia roubar. E, assim foi 

se construindo durante todos esses anos essa visão e assim acaba se refletindo até hoje 

na sociedade. (BINTOU). 
 

Desta maneira, vemos como expressa o conhecimento a respeito da história, 

demonstrando compreender os fatores que constituíram o racismo como prática social, e ainda os 

que levaram os negros a uma condição socioeconômica inferior. 

E ainda situa a falta de oportunidades e políticas públicas como um fator que 

favorece a condição inferiorizada da população negra, citando ainda que, “o pobre negro era o 

que não tinha acesso a educação, formação e oportunidade de emprego, de dignidade, de saúde, 

de alimentação, de moradia tudo isso reflete para que as pessoas continuem dessa forma”. 

Podemos ver em sua fala ainda a questão da relação do negro, em sua condição de 

pobreza e a sua reação por meio de crimes como o roubo, isso por uma questão que se relaciona 

ao consumo, mola mestra da sociedade capitalista, e que, mesmo sem condições econômicas a 

pessoa acaba querendo consumir, pois, “por mais pobre que seja, ela deseja e acaba que vem 

gerando o endividamento, os assaltos, o roubo, que muitas vezes não é só pra comer ou pra usar 

drogas, mas para se ter o que está imposto”. 
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Portanto, vemos o fenômeno que citamos no começo do segundo capítulo quando, 

acerca da questão da população negra que saiu da escravidão, por falta de oportunidades e pela 

questão do consumo, foi levada a condições sociais inferiores, sendo marginalizada. 

Para Dandara, o racismo existe e é velado, reconhecendo que, através da luta do 

movimento negro, os cenários vêm mudando. E que o capitalismo tem um plano ideológico, 

aproveitando-se, da inserção social e econômica da população negra, vendo nisso mais uma 

possibilidade de ampliar produtos e mercado consumidor. Segundo esta professora, 

 

As pessoas costumam dizer que não são racistas, mas tem atos racistas.  Onde você for 

fazer a leitura do mundo, da realidade, você identifica, é na escola, no humor, na mídia, 

na novela, qual é o lugar desses personagens? Hoje com o movimento de luta pela 

visibilidade e pelo reconhecimento dessa cultura, é que você começa a ter uma inversão 

desses papeis. Por exemplo, na novela, deixa de ser empregada, para de repente, assumir 

o papel principal.  Na mídia, de repente a mulher propaganda é a mulher negra. Mas 

isso também serve ao capitalismo. Acho que isso não está desvinculado do sistema que 

a gente vive, quer dizer, uma população que começa a ter acessos, aí a gente precisa tê-

los como um consumo? Então é atrelado, o capitalismo dá a vez, mas existe todo um 

plano ideológico para isso. 
 

Embora haja por parte do capitalismo um plano ideológico, para a inserção do negro, 

para o sistema que se aproveita para lançar mão da sua proposta de consumo, considera que a 

inclusão do negro socialmente foi uma conquista da luta do Movimento Negro, pois “com 

certeza é pressão, é a luta. E as condições de vida melhorando, na universidade as cotas, 

inclusive, é uma forma de enfrentar isso que é muito velado e as pessoas não admitem ter”. 

(Dandara). 

A entrevistada apontou a Lei de Cotas, a qual, citamos anteriormente como uma 

política afirmativa do governo Lula, a partir da conquista da luta histórica do movimento negro 

por Educação. 

Sobre a sua experiência de vida com o racismo, foi chocante ouvi-la, levando-nos a 

confirmar a relevância social desta pesquisa, pois sua fala revela o seu sentimento, a sua 

identidade negada, passando pela exclusão e inferiorização. A realidade de quem viveu e vive o 

racismo, como também a superação das suas consequências são revelações/questões que levam a 

compreender a importância de práticas educativas étnico-raciais (Educação Étnico-racial) desde 

a Educação Infantil, pois a infância é um momento decisivo na formação da identidade do 

sujeito. O Brasil tem incluído em sua legislação educacional conteúdos significativos a respeito 

da História e Culturas africanas e indígenas na Educação Básica, além disso, diversos 
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instrumentos teórico-metodológicos são desencadeados a partir da mudança na LDBEN, com a 

Lei 10.639/2003. Conforme o relato de Dandara, como uma criança negra que viveu o racismo, 

 

A gente vai vivendo na pele o racismo sem conseguir nomear. Por exemplo, eu vivi o 

racismo, mas não conseguia dar nome porque não existia debate na escola para isso. 

Então você vai sofrendo os preconceitos de ser comparada a menina do Pajéu que era a 

menina preta do óleo de panela, ao cabelo de Bombril. Então são muitas formas que o 

racismo vai se manifestando como você num é envolvido num debate de como essas 

culturas elas são realmente massacradas num tem uma família que faça esse 

contraponto, então você vai assimilando, absorvendo muito disso, de uma ideologia 

eurocêntrica. 
 

A fala da professora faz a relação dos preconceitos que sofria através de comparações 

que inferiorizavam as crianças. E, que não tendo nem a sociedade, nem a família que faça um 

debate sobre o assunto, a ideologia eurocêntrica é assimilada sem questionamentos causando 

sérios prejuízos à formação da personalidade da criança. 

Nesse sentido quando indagada como você se sentia e como agiu com a questão do 

racismo mesmo sem saber nomear. Relatou que, 

 

Sentia-me inferior, você tem as referências que não se parecem com as suas, por 

exemplo, a cantora predileta nada tem a ver com os seus traços, quando a gente elegia, 

tem a Xuxa, a Angélica, que foram referência de programas infantis. Esse sentimento 

com relação a outra cultura a outro povo de sempre eleger aquela outra como a mais 

bela. A beleza só está naquele estereótipo, isso vai mexendo com a autoestima, com os 

valores. Como você olha para sua comunidade, você vai achar que ela é bonita, se ela 

tem traço negro? Você não se vê, se tem o parâmetro da outra raça, da outra cultura 

como o mais belo. É esse sentimento que vai se constituindo na sua personalidade. 

(DANDARA). 
 

A sua fala revela ainda, que o padrão de beleza imposto, inclusive por meio de 

programas de televisão da década de 1980, como o de Xuxa e o da Angélica, eram referências 

para as crianças, reforçando um estereótipo, ou seja, um modelo de beleza, que ela não via a si e 

nem a sua comunidade, e que, como uma criança negra isso mexia com a sua autoestima e com 

os seus valores. 

Informa sobre o desafio em lhe dar com esta questão, que o teatro como expressão e 

os questionamentos suscitados pela universidade colaboraram para que pudesse construir uma 

imagem positiva de si e o questionamento sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade. 

Segundo ela, 
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No teatro a partir da minha expressão, comecei a me ver de outro modo, construindo 

uma imagem positiva. A universidade vai começar a levantar o debate, por que só um é 

belo, e o outro? Aí você começa a ver que é vitimizado, não só vitimizado, mas não faz 

um questionamento dos modelos vai seguindo só. (DANDARA). 
 

Quando questionada se na escola onde estudava essas questões não eram trabalhadas, 

respondeu que não tinha lembrança e que o “mais forte desse tempo de fundamental são as 

coisas que se repetem os estereótipos”. A participante continua citando inclusive que, como 

menina do alto da serra, onde moravam as populações negras e indígenas de Icapuí, não se sentia 

a altura de ter um namorado que fosse de outra região, enquanto que outras meninas de pele 

branca e cabelo liso via muito emponderadas. 

Com o discurso traz novamente a questão do padrão de beleza, afirmando que o 

racismo vai sendo introjetado, impondo “essa coisa de querer alisar o cabelo. Isto é, sou eu que 

tenho que me mudar, não é o mundo, as pessoas, as concepções, sou eu, eu tenho que alisar o 

meu cabelo. Ah! Meu Deus se eu fosse mais preta o que era que seria de mim?”. (DANDARA). 

Informa ainda que, não se lembra da escola trabalhar o tema do racismo, mas lembra 

da arte como uma forma de expressão das pessoas, neste aspecto sentia-se potente diante do 

mundo. “Lembro-me de um repertório musical, de Caetano, Chico Buarque, que vai incutindo 

um questionamento”. (DANDARA). 

Vemos, então, que a arte através do teatro veio como uma ação pedagógica incidindo 

positivamente na construção de uma imagem positiva de si. Mostrando que, pode ser um 

importante aliado na prática educativa étnico-racial, como podemos ver através dos projetos 

desenvolvidos em algumas escolas, que apresentaram suas ações para o prêmio CEERT, o 

“Projeto Griô” e o “Projeto A Cor da Cultura”. 

Sobre o racismo, Lelê afirmou considerar que ele existe, “Na mídia, no esporte e a 

sociedade em si é muito racista ainda. No dia a dia às vezes, a gente nem percebe, as próprias 

crianças que não aceitam o seu cabelo, as outras, também acham que a beleza está mais na 

criança branca”. 

Quando fala que, às vezes, nem percebe, mas há crianças que não se aceitam, revela 

o silencioso modo de como, historicamente, as desigualdades raciais e sociais são tratadas no 

meio educacional nas escolas, ou seja, sem questionamentos. Esse fato ocasiona uma dificuldade 

de percepção de conflitos desta natureza tanto no âmbito da construção da identidade da criança 

negra, quanto em sua dialética relação com o mundo. 
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Tal situação representa, talvez, uma percepção difusa sobre o ser negro e os conflitos 

raciais, oriunda de uma formação que não contempla a reflexão a respeito das questões étnico-

raciais, em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior e ainda como profissionais, 

onde não é ofertada formação continuada que trate deste tema. 

A participante Tiana revela-nos que o racismo ainda é uma prática muito forte na 

nossa sociedade, segundo a entrevistada, 

 

No Brasil tem muito de dizer que o negro é o ladrão, coloca três pessoas suspeitas, o 

mais escuro é o suspeito, isso ainda tem muito. Mesmo nos brinquedos das crianças,  

passando para a Educação Infantil, a própria boneca que tem a pele mais escura ela é 

mais cara, o fornecedor me disse que era por conta da demanda que era pouca, então ele 

só faz quando é pedido. Então são muitos exemplos de racismo de cor, de questão de 

educação. 
 

Para ela, o Brasil e, principalmente, o Nordeste ainda é muito preconceituoso, pois 

relata em sua fala uma situação da sua vida pessoal com a família e, que, uma sobrinha branca, 

casou-se com um rapaz, filho de angolanos. O filho do casal nasceu negro e ela, médica, ou seja, 

de classe média alta, veio para Fortaleza transferida do Rio de Janeiro, onde “passou por muitas 

situações de preconceito, os vizinhos perguntavam se ele era filho da empregada, também no 

shopping, sofria no hospital, tudo era complicado, ela chorava muito, voltou para lá, saiu do 

emprego e desfez amizades”. (TIANA). 

Constatamos com esse exemplo e os outros citados anteriormente como o de 

Dandara que sofreu o racismo na pele e o modo de vida destinado à população negra originário 

da escravidão e da falta de oportunidades citado por Bintou, revelam o efeito deletério do 

racismo na vida das crianças negras e suas famílias. 

É a partir desta compreensão, do racismo como uma questão social e real, de efeito 

degenerativo sobre a vida das pessoas, e da necessidade de ser combatido em todos os setores da 

sociedade. Principalmente, por meio da Educação como um instrumento de transformação, que o 

Movimento Negro internacional e nacional obteve diversas conquistas no plano dos direitos 

sociais, que foram citadas no trabalho, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), A Constituição Federal Brasileira (1988), A Lei de Cotas nas Universidades, a Lei 

10.639, que altera a LDBEN, incluindo o ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e 

Indígena. 

Diante disso, indagamos às professoras se conheciam a referida Lei, pois é 
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considerada um marco na legislação educacional brasileira, sendo, portanto, de fundamental 

importância conhecê-la e compreendê-la em sua prática. 

Desta maneira, podemos colocar que todas as entrevistadas ou conheciam a Lei ou já 

tinha ouvido falar. Bintou informou que quando a Lei surgiu, começou um curso sobre como “a 

História da África pode fazer parte do nosso currículo, porque os nossos livros estão todos 

relacionados a uma cultura europeia, e não a nossa outra origem Africana, que tem diversas 

línguas, histórias e culturas. A gente não tem acesso e é importante também”. 

A professora acredita que, através da educação, é possível compreender que “existem 

outras origens, o porquê de certos hábitos, e o respeito a essa cultura.” Caracterizando, a 

educação como um movimento de transformação, capaz de promover o debate, a reflexão e a 

conscientização, a docente destaca ainda o preconceito religioso como pano de fundo das 

desigualdades raciais, 

A gente vê até pela questão da religião que a gente recebe tanto a cultura europeia que o 

que diverge dela é do demônio. Como por exemplo, a religião é a católica, a cristã. A 

religião cristã, ou seja, evangélico, ou seja, católico foi a europeia que veio e instaurou 

que essa é a religião correta. Enquanto as outras culturas, outras religiões, 

principalmente as africanas, elas não são consideradas religiões, mas são consideradas 

cultos, demoníacas e não diferentes. Ela é apenas diferente tem uma outra mitologia, 

tem uma outra origem, mas que é uma religião e que foi preciso ainda para ser um 

pouco mais aceita, pra ser compreendida ter um sincretismo. Se não fosse o sincretismo 

ela seria ainda totalmente incompreendida. O sincretismo aproximando seja um orixá de 

um santo foi uma forma de aproximar e compreender melhor também algumas práticas. 

Mesmo que, o objetivo foi realmente proteger a sua cultura, proteger a sua religião. 

(BINTOU). 
 

O relato é importante para compreender como se deu o processo de formação do 

negro brasileiro, que estabeleceu o sincretismo religioso como forma de proteger sua religião, 

fazendo uma relação com a cultura europeia cristã, através da substituição dos nomes de seus 

deuses orixás com os santos da igreja católica. Desta maneira, temos uma informação que 

colabora para compreender o racismo, que conforme o referencial teórico, expandiu-se não 

apenas como forma de confrontar o fator fenótipo do ser negro, ou seja, as características físicas, 

mas muito mais pela cultura e pela religião, que não foram e não são aceitas ainda hoje por parte 

de outras religiões que se consideram superiores, desqualificando as de origem africana. 

Nesse sentido, a educação é uma ferramenta fundamental de mudança de postura 

frente a estas questões. Ainda com relação à pergunta sobre a Lei 10.639, Dandara, relata que 

conhece superficialmente, mas que trata do ensino da História da África na educação básica. Para 
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ela, 

 

É uma conquista do movimento de luta pelo reconhecimento do negro, para que os 

livros trouxessem esta história, é onde a gente precisa se ver. Quem conta minha 

história? Quem são os meus heróis. É uma mudança importantíssima, pois as crianças 

olhavam e não se achavam naqueles livros, não se contemplavam. (DANDARA). 
 

Quando indagada se participou do Movimento Negro, informa que se incluiu em 

alguns momentos como estudante da Faculdade de Pedagogia, na UFC, no grupo da professora 

Sandra Petit e do professor Henrique Cunha. Momento em que realizou pesquisa com 

comunidade quilombola, que relata nem saber “que existia no Ceará, sempre achava que não 

tinha negro no Ceará, que é essa a ideia que passam pra gente”. 

Durante esse projeto de extensão e depois de iniciação científica, foi visitar uma 

comunidade quilombola e na visão das crianças e dos jovens como era o ser negro para eles, 

 

A gente utilizava a sociopoética, que uma forma de pesquisa onde por meio de 

expressões, que não só essa verbal e cognitiva eles diziam sobre eles, o que é esse ser 

negro. E, nesse momento eu me senti envolvida num debate, fazendo algumas leituras 

sobre a questão do negro, querendo me aproximar mais. (DANDARA). 
 

Com isso, verificamos que há um debate dentro da academia sobre o tema, a criança 

negra e a questão étnico-racial, inclusive com uma metodologia diferenciada que pode favorecer 

o conhecimento, através das experiências de vida e das emoções a construção da identidade 

destas crianças. 

Sobre a questão da lei, Lelê confirma que “é aquela que torna obrigatório o ensino de 

africanidades na escola”. Logo de início Tiana, diz não conhecer a lei, mas após mostrar-lhe, ela 

lembra que já tinha ouvido falar, inclusive em alguma publicação que leu. 

Perguntamos às professoras se além da Lei 10.639, conheciam algum outro 

documento que tratasse das questões étnico-raciais na Educação Infantil ou na educação de 

maneira geral. Todas citaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2009), duas, citaram ainda o “Projeto a Cor da Cultura”. 

A respeito do assunto Bintou informa que, 

 
A Resolução nº 05, fala da importância de você está trabalhando a questão negra e 

indígena dentro do currículo. [...] o MEC tem um projeto bem legal que é a Cor da 

Cultura que aí já vem com algumas práticas e uma proposta mesmo de como se 

trabalhar na educação infantil. E tem especializações, cursos de formação, mas assim 
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em termos de documento eu realmente desconheço assim algum tão específico. 

(BINTOU). 
 

Conforme Dandara, “na Educação Infantil, há as Diretrizes Curriculares, que 

explicita o trabalho com vários grupos étnicos, a criança do campo, indígena, quilombola, é um 

documento que vai contemplar a diversidade”. 

A entrevistada cita ainda a Lei de cotas como uma ação afirmativa, segundo ela, 

“Hoje você tem a garantia nas universidades de um público que se reconhece como negro, como 

uma forma de se afirmar e afirmar a negritude no Brasil”. 

Para Lelê, tem “O Projeto da cor da Cultura que não é Educação Infantil específico, 

mas educação básica em geral”. 

Tiana informa que, “as Diretrizes, a Resolução 05 fala das questões culturais nos 

incisos que traz essa questão”. Mas acha que, 

 
não seja muito presente na Educação Infantil essa vivência com esses documentos, essa 

valorização, que esse documento esteja no nosso convívio, no nosso planejamento, 

sinceramente eu não acho que seja. A gente faz na prática, muita coisa que fica para a 

semana da Consciência Negra, como vi nas visitas que fiz às escolas para pesquisa, em 

todas as salas, tinha a história da Menina Bonita do Laço de Fita, àquelas coisas.  Mas, 

que é muito pontual, às vezes, eu acho que isso não deve ser tratado assim, parece uma 

data comemorativa e é, mas não é para ser como a páscoa, o dia das mães. É uma coisa 

para ser natural, para ser vivido todos os dias, para está no nosso convívio e na nossa 

prática naturalmente. (TIANA). 
 

Percebemos, segundo a professora, que experiência dela tanto como professora como 

pesquisadora, que o tema das questões étnico-raciais na Educação Infantil, embora, faça parte do 

currículo, informado nas DCNEI, não é uma prática diária, mas é visto apenas como mais uma 

data comemorativa, sendo tratado de forma pontual. A entrevistada vai de acordo com os 

documentos citados no capítulo anterior, sobre essas questões, quando afirma que esse deve ser 

uma prática cotidiana. (BRASIL/DCNEI, 2009). 

Tal prática pode estar relacionada com a falta de formação inicial e continuada sobre 

o tema. Acerca dessa temática, perguntamos se haviam participado de alguma formação 

profissional ou se haviam recebido alguma orientação de como lidar com as questões étnico-

raciais. 

Bintou disse que buscou “coisas a parte não pela prefeitura”. Percebe ainda que, 

mesmo o assunto sendo proposto, “os formadores tem dificuldades de dialogar, não tem 
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apropriação do assunto, uma orientação correta sobre, até porque é difícil, tirar preconceitos. Na 

realidade de Fortaleza, não consigo identificar esse apoio, esse conhecimento”. 

A professora relata ter organizado um projeto que tratou do tema, com a equipe de 

professoras que integrava, desenvolvendo-o no CEI, onde trabalhou, chamando-o de “A cor da 

cultura”, fazendo referência ao Projeto do MEC citado anteriormente. Apontou que ao apresentar 

o projeto aos demais coordenadores, percebeu um “estranhamento”, ao mesmo tempo, “a 

curiosidade das pessoas, porque é um tema que não é abordado especificamente, então você 

percebe o encantamento, muitos questionamentos, olhares atentos, para um tema que não é muito 

debatido e nem aprofundado”. 

Tentando lembrar sobre a formação continuada ter abordado a questão lembrou de 

que, fez parte de uma formação há poucos anos, que mostraram um vídeo chamado, “Bebês”. 

Neste vídeo apresenta como bebês de diversas culturas são tratados em suas famílias. Indagamos 

há quanto tempo havia ingressado na prefeitura e se todo ano tem formação, disse que, 

trabalhava há dez anos no município, desde 2004, e que, “nunca se tocou no tema, específico, até 

na do ano passado ficou uma coisa muito por cima, deram um documento para ler em casa”. 

Observamos como a sua fala revela pouca relevância por parte da prefeitura em 

relação a essa questão, embora a prefeitura atenda às crianças e às famílias pobres de origem, 

principalmente negra. No entanto, a professora não se limitou e buscou através de sua formação 

pessoal, vivências práticas participando de seminários de arte educação que tocava nesse tema, e 

grupos culturais que sempre gostou de participar. Como por exemplo, “o programa de extensão 

do projeto brincantes do cordão de caroá”, que vivenciava alguns ritmos, como o maracatu, e 

inclusive, os toques do candomblé “chegando a visitar terreiros para tocar dentro daquele 

espaço”. 

Vemos mais uma vez a importância da academia, por meio de projetos de extensão e 

de pesquisa, pode promover a formação de professores, questionando valores, ampliando o 

repertório e a vivência cultural daqueles que trabalham com educação. 

A professora informa ainda que, atualmente faz parte de um maracatu e de um afoxé, 

ambos manifestações culturais de origem africana e, “o afoxé é um candomblé de rua, e ele 

acontece dentro de uma casa de umbanda. Acaba que dentro dos grupos você vai conhecendo 

essa cultura e vai respeitando porque nessas manifestações elas contam histórias”. 

Para Dandara a formação continuada tratou muito vagamente sobre o assunto, 
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citando também o vídeo “Bebês”, em sua opinião, foi “muito superficial” e não orientou como se 

“lida com a questão”. Segundo Lelê “nunca houve formação sobre esse assunto”. Tiana, relata 

também que “por parte da prefeitura não lembra que teve, no máximo dentro reunião pedagógica 

do grupo interno para fazer planejamento dessas semanas da Consciência Negra”. 

Ao serem questionadas se a Proposta Pedagógica da instituição contemplava essas 

questões e se poderiam dizer como esse tema é abordado, todas afirmaram que a questão não era 

tratada especificamente, mas de uma forma geral, englobando o respeito às crianças e suas 

diferenças. 

Bintou informou ainda que, devido ser o primeiro ano no CEI não teve contato com a 

proposta, embora, tivesse sido conversado no grupo sobre a mudança da mesma. Dandara, 

informou que estava há três meses na instituição que trabalha atualmente, mas  onde estava 

anteriormente a proposta foi revista: “[...] essa questão é sempre no geral, não tem um debate, 

uma parte que a gente possa se debruçar mais, como é que lida”. Lelê informa que, “fala das 

relações em geral, da família, da brincadeira, do acolhimento, das práticas pedagógicas em geral, 

mas essa questão específica não”. 

Para Tiana, a proposta “contempla no sentido de respeitar as diferenças e considerar 

a individualidade de cada um, mas não especificamente Étnico-Racial”. Contudo relata que, na 

prática da instituição, se tem o “cuidado em colocar bonequinhos de todo jeito, de várias etnias”, 

como também inclui “bonecas de todo jeito isso é um cuidado, porque senão, fica limitado e 

empobrece colocar o que todo mundo tem, quando se compra, reproduzindo um padrão de 

criança loira com olho azul”. 

Perguntamos se o planejamento das professoras incluía questões acerca da 

diversidade étnico-racial, de que maneira e com que frequência. Percebemos que, no geral, há 

práticas pedagógicas que desenvolvam o assunto, contudo, muitas vezes ficam restritas ao Dia da 

Consciência Negra, como mais uma data comemorativa no calendário da Educação Infantil. 

Bintou disse que, sempre que possível, levava músicas, pois trabalha “muito a 

questão dos instrumentos, histórias infantis,” e que, tem o “próprio acervo de histórias que 

trabalhem esse tema”. Mas, que era importante conhecer primeiramente o que as crianças 

traziam e que, ao conhecer as crianças e as suas famílias, em sua maioria, “negras ou pardas”, 

segundo ela, “aos poucos conhecendo a família, as crianças, e identificando algumas coisas, 

começa a trabalhar esses temas que são relevantes para a formação pessoal deles”. 
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Dandara se aproxima da fala de Bintou, pois percebe que “a população que atende, a 

maioria, mesmo não se afirmando, é um público de negro, de índio”. Portanto, acredita que ao 

fazer o planejamento é importante “pensar em histórias que contemple essa diversidade”. 

Ela ressalta “a preocupação que isso não seja só na Semana da Consciência Negra, 

que é o que a gente tende a fazer. Mas, no dia a dia nas demandas que as crianças vão trazendo”. 

Desta maneira aborda a questão no seu planejamento, a partir das demandas e as 

relações entre as crianças, que para ela, “isso indica como orientar o planejamento, pois a gente, 

às vezes, está atenta para essa leitura. Mas nem sempre está utilizando estratégias que levem as 

crianças a questionar sobre isso”. 

Afirma ainda que, “é uma questão que precisa está com o foco mais definido”, já 

que, atende a uma população negra, acreditando que precisa trazer mais questões pertinentes a 

esse grupo. 

Lelê disse que incluía a questão no seu plano, “mas, poderia ser mais amplo, porque 

a gente trabalha mais pontualmente no mês de novembro por conta do dia da Consciência 

Negra”. Corrobora com as outras entrevistas, considerando que, o assunto não deveria ser 

abordado só durante um mês, mas o ano inteiro. 

Informou ainda que, “procura trabalhar a literatura infantil que trata dessas questões, 

a identidade da criança, dentro dela, todos os aspectos da diversidade, não só a racial, mas 

gênero também”. 

Tiana informa que trabalha a questão segundo ela, “naturalmente, e que, eles mesmos 

até hoje não apresentaram alguma questão que remetesse a essa necessidade especifica”, porque 

onde trabalha, “procura diversificar nos brinquedos e materiais, como as imagens. E, vai usar 

material de música, como as origens dos instrumentos, de determinados tipos de músicas 

valoriza as diversas culturas, e acontece”. 

Ao perguntarmos às professoras se haviam presenciado alguma situação com as 

crianças que evidenciasse algum tipo de preconceito racial e como haviam agido, as professoras 

afirmaram que a situação entre as crianças é mais comum com as maiores, entre 3 e 5 anos, 

período que também compõe a Educação Infantil. 

Desta maneira, à medida que a criança cresce e torna-se um membro mais velho em 

sua comunidade, passando a ter um tempo maior de convívio com a cultura, práticas racistas por 

parte dela, torna-se cada vez mais comuns e perceptíveis, inclusive com casos de violência 
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psicológica, através do bulling como vimos no estudo teórico. 

Bintou indica que já presenciou situações de preconceito racial na sua trajetória 

profissional, afirma, “já presenciei principalmente quando você trabalha com crianças maiores, 

Educação Infantil mesmo 4 e 5 anos, mas idade de creche não. Até porque creche estou tendo 

experiência agora”. 

Bintou considera, que as práticas racistas são mais comuns entre crianças maiores a 

partir de quatro anos, e que na idade, em que, a criança frequenta a creche não pôde perceber, ou 

seja, entre 1 e 3 anos de idade, realidade do município de Fortaleza. Porém, coloca também que 

pode não ter percebido, porque em período recente foi que passou a atuar na creche. Afirmou que 

entre as crianças, 

 

Você já começa a identificar exclusão de não querer brincar com aquela criança por 

causa da cor, a questão da preferência dos próprios brinquedos. Teve uma época no 

município que foram distribuídas bonecas que eram brancas e negras e as meninas 

realmente tinham dificuldades em brincar com a boneca negra, elas queriam sempre 

brincar com o bebê branco. Mas, com os maiores ainda é pior que vem os apelidos, a 

questão do preconceito mesmo por causa da cor, do bullying. Então eu já presenciei dos 

meninos grandes, falarem macaco, coisas bem pesadas mesmo. (BINTOU). 

 

Perguntamos ainda a respeito das crianças de dois anos, turma a qual é professora, se 

havia presenciado algo relacionado a algum tipo estranhamento que representasse preconceito 

racial. Respondeu desse modo, 

 

Fiz uma atividade, com vários bonecos de várias cores e pedi para eles identificarem 

qual dessas, seria a cor deles. E, alguns não identificaram que seria a pele, por exemplo, 

as meninas foram pro rosa, não que aquela cor fosse rosa. Mas, teve criança que nem 

eram tão negra e correu paro o preto, minha cor é essa, se identificou. Achei super legal 

porque foi além, você é muito acostumado a ver o contrário. Mas realmente o aluno que 

eu tinha que tinha cor mais forte, tinha mais melanina mesmo, ele não foi naquela, ele já 

foi numa cor um pouco mais clara, mas também não chegou a ir no branco. Mas a 

maioria queria colocar lá no preto. Essa atividade foi no projeto. (BINTOU). 
 

Foi possível perceber que a professora utilizou uma metodologia que aproximou as 

crianças com a reflexão a respeito do tema, a partir de uma atividade lúdica, na qual, através da 

escolha do boneco, levam-nas a pensar sobre sua identidade Étnico-Racial, pois a escolha dos 

bonés foi acompanhada de uma Roda de conversa sobre o tema. 

A brincadeira é um importante recurso para as crianças demonstrarem o que pensam, 

qual a sua visão de mundo, os seus traumas e seus interesses. Como também o seu racismo. 
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Assim, por meio da brincadeira, é possível perceber várias nuances e intervir de forma positiva 

na desconstrução do racimo. 

Dandara também cita situação parecida, 

 
Na escolha das bonecas, tinha uma criança que sempre queria a boneca branca, não 

queria boneca negra, uma vez perguntei a ela, por que, ela disse que não queria porque 

aquela boneca era escura. Com isso, levamos todas as bonecas para cantarmos músicas 

infantis, aquela, “eu tenho uma bonequinha assim”, músicas que levassem o carinho e o 

cuidado com aquelas bonecas, pois se a gente estimula o afeto e a solidariedade ela vai 

acolher o outro. Ela se relaciona com as crianças se ela não tiver aquilo, do adulto, pois 

quando a criança trás esse discurso ela reproduz. Cabe à escola está questionando pelo 

menos, perguntar, “por que você quer só essa e não a outra?”, saber dela o que 

realmente está fazendo o que ela prefira somente uma e não a outra. (DANDARA). 
 

Pontuamos na fala da professora uma atitude de enfrentamento ao racismo em sala de 

aula, através de práticas pedagógicas que aproximam às crianças como a brincadeira, a música e 

a afetividade. Embora tenha dito que “o tema não está muito bem construído na nossa prática”, 

ela deu grande exemplo de como trabalhar a questão Étnico-Racial com as crianças. Disse ainda 

que, “o que fazia no imediato das coisas era mediar, fazer com que as crianças interagissem 

como grupo, criar situações, em que, uma precisasse da outra”. 

Lelê nos informa sobre uma situação com uma criança de dois anos, em que, 

percebemos que as crianças demonstram atitudes de racismo, ainda na mais tenra idade, 

inclusive consigo mesmas, pois esse é um momento importante na construção da personalidade 

da criança, sendo caracterizado pelo estudioso Wallon como a “fase personalista”, em que a 

criança constrói o “conhecimento de si e do mundo”, com isso vemos que na sua interação com o 

outro constrói a sua identidade. A seguir, a professora nos dá um exemplo de uma criança negra 

que não se aceita como tal, 

 

Lembro de uma situação ficou marcada, a professora estava mostrando um encarte de 

loja, que tinha crianças de todas as cores, daí uma criança apontou para uma criança 

negra e disse: “olha é a M.”, aí ela,  M. começou a chorar, dizendo que não era ela, 

porque era feia e que era a outra, referindo-se a branca. Então ela como negra, não se 

aceitava, tendo preconceito consigo própria. Ela tinha dois anos na época. (LELÊ). 
 

Tiana também fala de uma situação parecida com uma criança que não aceitava o 

cabelo cacheado,  

 

Pois queria ter o cabelo liso, porque dizia que o seu era cabelo ruim. Isso foi uma 
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questão que deveria ser trabalhada com a família, porque a mãe fez uma alisamento no 

cabelo de uma menina de três anos, porque dizia que era feio, não adiantava a gente 

falar porque a mãe que era referência dizia que era feio. A gente fazia tudo para criança 

gostar, fazíamos cachos e penteados diferentes, mas não tinha jeito. 
 

As duas situações mostram como a autoestima das duas crianças se deteriora com a 

não aceitação das características afros, causando efeitos nefastos na construção da sua 

personalidade. Esta questão, portanto, é reforçada pela família, na figura da mãe, que por sua 

vez, reproduz o que vivenciou na sociedade que lhe ensinou o racismo, reforçando a necessidade 

de se trabalhar práticas afirmativas cotidianas que envolvam as crianças, as famílias, as 

comunidades e as instituições educativas. 

A professora Tiana, informa-nos ainda sobre sua experiência com uma escola 

particular de alto padrão, caracterizando-se inclusive como um tipo de Apartheid social e racial, 

que retrata uma prática de racismo na escola, desvelado. Ao mesmo tempo faz uma denúncia de 

como ainda é real esta realidade do município de Fortaleza. 

Segundo ela, pela manhã a escola atendia crianças de classe média, que pagavam 

mensalidade, e à tarde, um projeto filantrópico que atendia crianças da comunidade. É 

interessante observar o relato, em suas palavras, 

 
Quando tínhamos que fazer eventos na escola, não podia juntar porque os pais não 

queriam e as crianças passaram a não querer. Quando tinha evento como semana da 

criança ou alguma coisa, não podia ser junto e as crianças já não queriam mais. Crianças 

do Infantil IV e V já não queriam nem ficar no parque, porque a mãe dizia que aquela 

criança era pobre, que aquela criança era negra não e era para brincar. Inclusive, as 

próprias crianças negras da parte particular, uns dois ou três casos. (TIANA). 
 

Identificamos a revelação da aristocracia, em que o poder político, o econômico e o 

social influenciam no meio educacional com uma ideologia racista que é reforçada pela 

instituição escolar, assim, 

 

A escola reforçava em fazer tudo separado, não queria nada junto e assim foi assim 

ainda é. É tudo separado não só a Questão Étnico-Racial, mas também a questão de 

classe social. As famílias passavam isso para os seus filhos, era uma minoria que não 

passava, seja numa brincadeira ou num comentário. Por exemplo, para fazer doação de 

um brinquedo para uma criança que não tem, há formas de se falar, mas falavam: “-vou 

dar o brinquedo para aquele negrinho que não tem nada”. Assim já colocava outra ideia 

na cabeça da criança, de que é negrinho que não tem nada. 
 

Trata-se de uma forma “escrachada” do racismo em nossa sociedade, situação que 
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confirma a necessidade de rever a prática e questionar o currículo. Essa formação ainda incidia 

sobre o corpo docente: "Em relação às professoras, separaram também, as que trabalhavam na 

escola passaram a não trabalhar mais no projeto e vice-versa. Os grupos de professoras que iam 

para o projeto se sentiam menos merecedoras, como se fosse uma punição, um rebaixamento”. 

(TIANA). 

A situação era bastante grave, pois o rebaixamento como disse a professora 

repercutia no atendimento às crianças, que embora, alunas da mesma escola, tinham os seus 

direitos pormenorizados, como por exemplo, na estrutura física, na alimentação, nos conteúdos e 

práticas pedagógicas, visto ainda que, 

 

Fizeram parquinhos separados. Então mesmo em turnos diferentes, os alunos do projeto 

da tarde não podem utilizar o parquinho do turno da manhã. É um parquinho daqueles 

com arvorismo, muitas plantas. A piscina não era utilizada no mesmo dia. No 

acolhimento, quando vai um palhaço, por exemplo, tem que ter dois momentos, um no 

cantinho da parte particular e o outro no cantinho lá do projeto. O lanche era diferente. 

(TIANA). 
 

As professoras por sua vez, embora Tiana reconheça que “estando dentro você tem 

que aceitar, porque se não é demitida”, mesmo cerceada pela visão excludente sobre as crianças e 

a si mesmas, procuravam incidir de forma a mudar a situação por meio de diálogo e sugestão de 

projetos, quando por exemplo, “sugeriam juntar, por conta dos projetos iguais que estavam sendo 

trabalhados”, embora sem muitos sucessos, pois “a justificativa da direção é que eram os pais 

que queriam”. 

A situação se complicava ainda mais no processo de construção da identidade das 

crianças, pois “às vezes as crianças negras também tinham preconceitos com as outras crianças 

negras, daí comecei a pensar que, talvez, não fosse uma questão racial, mas de classe social. 

Tinha crianças que não queriam brincar quando a gente sugeria juntar”. (TIANA). 

Relata que foi realizado o “Projeto África”, para Tiana “a professora que sugeriu esse 

projeto o fez, exatamente para sacudir não só as crianças, mas a todos”. Essa atitude foi ousada 

naquele momento, foi aceita pela escola, ainda com ressalva, pois, para “trazer os capoeiristas, 

foi uma dificuldade, porque não queriam, mas quando sugerimos trazer uma bailarina, num 

instante aceitaram. Num sei, mas acho que ficaram pensando que era coisa de candomblé”. 

O comentário nos leva a refletir sobre um dado revelado pela teoria, a questão da 

imposição da cultura europeia, rebaixando a religião e a Cultura Africana, ao difundir o 
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preconceito sobre a população negra numa dinâmica que se relaciona ao religioso, cultural, 

social, político e econômico. 

Sobre o projeto diz que: “No ‘Projeto África’, trabalhamos a temática, colocamos 

‘tererê’ nas meninas, comidas típicas e uma noite africana, foi muito legal, mas só puderam 

participar as crianças do turno da manhã”. 

Acreditamos que foi um projeto interessante, mas questionamos se ele não serviu 

apenas para reforçar ainda mais o racismo, já que, excluiu as crianças atendidas pelo projeto, em 

sua maioria negra; e, não aceitou a apresentação de capoeira, talvez, como forma de preconceito 

com a religião e a cultura de origem Afrodescendente. Sendo possível ainda comparar que, o 

projeto pode ter sido aceito por uma questão da inserção do negro, em âmbito internacional ou 

nacional, através da moda, das novelas e filmes que aparecem em personagens centrais e 

propagandas comerciais trazendo à tona um modelo de beleza até então negado. 

Contudo, percebemos que, embora, tenha procurado aceitar a beleza por meio das 

características físicas, negam-se a cultura africana e o enfrentamento ao racismo, fatores 

primordiais no currículo e nas práticas para as Relações Étnico-Raciais positivas. Portanto, não 

bastam projetos que busquem favorecer a beleza física afrodescendente, pois apenas isso não 

serve para trabalhar a categoria identidade com a criança é preciso ir mais além, ao se aprofundar 

o debate. 

A professora revela que “foi uma mudança sair de lá”, que na escola pública é 

diferente, pois quando indagada se achava que as crianças demonstravam atitudes 

preconceituosas, quais e por que, ela responde, 

 

Em geral, as crianças não demonstram isso do nada, elas são influenciadas de alguma 

forma, as que apresentam, dentro e fora da escola, vivenciam isso de alguma forma, na 

família, pela televisão, recebem essas mensagens que o bonito é aquele e o outro é feio. 

Acho que por isso que as crianças que trabalho hoje, elas convivem com muita gente e 

não apresentam isso. (TIANA). 
 

Sobre a questão de considerar se as crianças têm atitudes preconceituosas Bintou 

acredita que, 

A partir do momento, em que, elas vivem em sociedade, assim que nascem, que tem 

contato com o mundo, já tem contato com alguns atos de preconceito. Elas também, 

desde bebê já podem está sofrendo preconceito, ou vendo pessoas muito próximas terem 

ações de preconceito. Acredito que sim desde muito cedo o preconceito pode ser 

introjetado sem a pessoa saber. (BINTOU). 
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A professora Tiana acredita que isso acontece porque, 

 
A televisão onde as bonecas são todas brancas, as princesas são loiras, a Barbie é magra 

e loira, traz a questão da magreza, da moda, de valores que não são legais, mas são os 

estereótipos que são criados e a criança busca isso, ela se espelha, ela se imagina. Então 

ela fantasia os personagens onde ela acredita que são os grandes heróis que são isso, as 

princesas, as barbies, dentro do imaginário ela quer ser, e lógico quando ela se olha no 

espelho ela não vai encontrar uma Barbie, uma cinderela ou uma branca de neve. Então 

acaba que ela não se aproxima disso, acaba sendo algo excluído e nessa exclusão nasce 

o preconceito. (TIANA). 
 

A sua fala revela ainda, a forma como a criança constrói os seus valores na sua 

interação com a sociedade, influindo diretamente sobre a forma como se vê, sobre o que é belo e 

sobre o que é bom construindo um imaginário, a partir de um ideal “europeizado”. 

A mesma ideia é confirmada por Lelê, que diz o seguinte, “por conta do que a 

sociedade coloca como belo, que são pessoas brancas e loiras, a própria literatura infantil 

tradicional dos contos de fadas traz isso. A própria sociedade faz com as crianças não se aceitem, 

não aceitem também a criança negra”. 

Entretanto ressalta também que “atualmente a gente está começando a ver alguma 

mudança, com princesa de outras cores, mas antes eram só as brancas”. Concorda que embora 

haja certa aceitação dos traços físicos incorporados no personagem principal dos contos de fadas, 

a princesa, para ela, a “criança não nasce racista, o racismo é implantado pela sociedade, pela 

convivência com as outras pessoas”. 

Dandara revela no contexto familiar situação de preconceito com a filha quando, 

“uma menina disse: - Não posso brincar com essa menina. Eu: - Mas por qê?  Ela respondeu: - 

Porque minha mãe não deixa, porque ela é negra. Quer dizer, era uma criança dizendo para outra, 

mas isso repetindo  o discurso de um adulto”. 

Acredita que isso acontece “porque elas estão nesse contexto, em que, as coisas não 

são questionadas”. Quando a sua experiência como profissional, relata o tratamento diferenciado 

que algumas professoras apresentam quando diz, 

 
Percebo também na relação da professora com a criança, já vi crianças com esse padrão 

loiro do olho verde ser mais acalentada no seu choro do que uma criança negra, não fui 

perguntar o por que à professora, devia ter perguntado, porque que essa outra criança 

não está sendo também acalentada. Então há crianças que são preferidas e outras que 

são preteridas e quando você observa as que são preteridas geralmente tem essas 

características ou são vistas como crianças que são largadas. Nisso ela reproduz, quando 
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ver o adulto preferindo outra. (DANDARA). 
 

A fala acima remete à pesquisa da ANPED citada no primeiro capítulo que fala do 

tratamento diferenciado às crianças negras, recebendo menos afetos e atenção por parte das 

professoras. Questão que reforça a relevância da formação docente para as Relações Étnico-

Raciais, questionando práticas desta natureza, buscando transformá-las. 

A última pergunta da entrevista remeteu a uma situação problema, procurando saber 

como as professoras lidariam com ela, 

 
No momento da acolhida as crianças escolhem livros para manusearem, observarem. 

Uma das crianças pega um livro sobre o reisado cearense e observa uma mulher negra 

vestida com roupa e coroa de princesa ou rainha, e pergunta: “- Quem é tia?”, a 

professora responde: “- quem você acha que é?”, ela observa bem e responde: “- É uma 

princesa”. Outra criança que está próxima diz: “- É não, é a bruxa!”. Outra criança se 

aproxima, e também observa a imagem, logo fala: “- Olha é o babau!”. 
 

Ao fazerem a comparação da princesa negra com a bruxa ou o babau, que no seu 

imaginário são os vilões que lhe causam medo, estão ligando a questão do negro com algo 

negativo, já que tem medo desses personagens. Para Bintou isso acontece “porque eles já trazem 

consigo várias ideias do que é o ideal, e a princesa negra é a negação do ideal de princesa”. 

Bintou comenta que é importante escutar as crianças para saber o que trazem de 

conhecimentos e a partir daí realizar o trabalho pedagógico. E quando indagada desta situação 

acontecer com as de dois anos, diz que isso reforça a ideia de que, mesmo pequenas, “trazem 

uma bagagem de conhecimentos, estão letradas no sentido de ouvir histórias, de conhecer 

histórias, na verdade trazem consigo uma história”. Acredita que, a princesa foi comparada à 

bruxa “não no sentido de que, é bruxa porque é negra, mas é bruxa porque é o oposto da 

princesa, como é que é uma princesa e não é estereotipada”. 

Foi necessário esclarecer que a princesa da história era negra da cor da pele, não era 

pintada como geralmente vemos no Maracatu, porque a professora ficou na dúvida com relação 

ao estranhamento com a cor, por conta da pintura preta, chamada por ela de negrume. Por isso 

esclarecemos sobre a característica da personagem. 

Sobre como lidaria com a situação, relata que, 

 
A partir desse momento onde era uma figura realmente de uma princesa. Eu ia contar 

para eles a história dessa princesa que veio da África, que lá tinha vários reis, rainhas e 

princesas que vieram para o Brasil, e que foram escravizados. Mas falaria da escravidão 
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de uma forma mais simples. Trazendo essa questão que os reis e as rainhas também vêm 

de outros lugares e que ela era realmente uma princesa, e que não tinha só uma princesa, 

tinha um rei e uma rainha e que eles tinham uma cor diferente que eles eram negros. 

(BINTOU). 
 

Com o relato, valoriza os africanos e afrodescentes, falando que há reis, rainhas e 

princesas que vieram da África. Informa ainda sobre a História do Brasil, situando a opressão a 

que foi submetida a população que veio da África, ou seja, a escravidão. 

Continua dando um exemplo didático e interessante ao contar uma história, fazendo 

analogia da cor da pele com a cor da tinta e com o lápis de cor. Bintou diz, 

 
Eu gosto muito de contar para eles a história da cor da tinta que existe uma tinta algo 

que dá uma tonalidade à nossa pele que o nome é melanina e ela é uma nova cor, eu 

digo: - olha ela é uma nova cor tem gente que tem mais tem gente que tem menos, mas 

ninguém não tem. Então até eu gosto muito de trabalhar com eles a questão do lápis de 

cor, porque não existe ninguém branco da cor do branco do lápis e não existe ninguém 

preto, preto da cor que o lápis pinta, mas tem sempre uma tonalidade variada. 

(BINTOU). 
 

Práticas como estas se aproximam da criança, da sua linguagem e da sua forma de 

pensar, pois apresenta objetos da sua realidade como o lápis e a tinta levando a compreender a 

relação com a cor da pele. Acrescenta ainda que, 

 
Iria trabalhar várias coisas, as princesas de várias cores, a questão da construção da cor 

da pele, a pintura da pele de preto, propor: - pois então vamos ser reis e rainhas negros 

vindos da África? Aí, ia vestir eles de reis e rainhas, fazer coroas, ia pintar a pele, o 

rosto, fazer máscaras. Diante da conversa eu iria contar a história que existe sim, reis e 

rainhas que são negros, eu não ia reforçar a questão da bruxa, do babau não, eu ia 

valorizar a questão mesmo da princesa. Daí, vestir a criança que é negra da sala, de 

princesa, mostrar que existe a possibilidade de outras pessoas serem. (BINTOU). 
 

Desta maneira, vemos a valorização da negritude, como forma de elevar a autoestima 

da criança negra, assim como o envolvimento de todas as crianças com vestimentas e adereços 

de reis e rainhas, por meio, da brincadeira de faz de contas, importante recurso na construção da 

identidade da criança, desenvolvendo a imaginação e ampliando o seu repertório. “Trata-se de 

mostrar as diversidades, inclusive você trabalha um leque literário infantil enorme”. (BINTOU). 

Dandara acredita que a situação problema evidencia o racismo, pois as crianças 

associam ao negro um “teor negativo”, sobre isso opina, 

Pesa um preconceito a forma como esse negro é apresentado à sociedade, são os valores 

que lhe são atribuídos. As nossas canções, do boi da cara preta que é para assustar, todo 



78 

 

o imaginário relativo a essa cultura, está fundado em medos e assombrações. Isso é uma 

forma de estigmatizar e discriminar o outro, nesse sentido existe o preconceito. 
 

Sobre como lidaria em relação às crianças relata que lhe inspira a história da 

“Menina Bonita do Laço de Fita”, da autora Ana Maria Machado. Com isso trabalharia, 

 
A árvore genealógica onde está o valor afetivo, as relações, a partir da história de cada 

um, da sua família, quem é. Buscaria essa árvore genealógica, a mamãe, a vovó, como 

são essas famílias, para eles se veem. Apresentando esse contexto de forma positiva, 

emponderada. E, quando dissessem-lhe, “é um babau”, talvez responderiam, “é não, é 

minha mãe, como  é que você diz isso da minha mãe?”. A mãe poderia ter as mesmas 

características dessa figura do livro. É uma possibilidade trabalhar essa história da 

família, que a gente acaba desconhecendo a história da família, negando o valor dessa 

família. Caracterizando-se um problema. (DANDARA). 
 

Ressalta em sua fala a importância do trabalho junto às famílias. Com isso, faz 

também relação com a sua história de vida, mudando a visão de mundo a partir do 

questionamento dos modelos, como vemos a seguir, 

 
Por exemplo, hoje é que eu consigo ver a minha comunidade com uma beleza que não 

via antes, porque consigo já questionar os modelos, este não é o modelo único e 

universal, que existem vários tipos e beleza em todos eles. A partir daí começo a ver 

uma beleza e uma peculiaridade. Acho que essas crianças precisam que suas famílias se 

apresentem à escola com o seu valor afetivo e a sua importância, essa é uma 

possibilidade. (DANDARA). 
 

Relata ainda "que o racismo, o preconceito de qualquer tipo, inclusive de gênero, por 

exemplo, o menino que quer vestir roupa de menina, não pode ser combatido com o verbo, por 

exemplo: - não faço isso. Essa resposta que a gente tem dado aos problemas de discriminação". 

Acredita, portanto, que não deva ser assim, mas segundo ela, 

 
Colocar as crianças nessas situações da família, ou apresentar essa literatura, porque os 

nossos recursos pedagógicos, os nossos brinquedos eles são pobres em contemplar a 

diversidade. Nisso não tem como desenvolver a criticidade da criança. À medida que ela 

diz: “- isso é um babau”, diria, “- que babau, nós vimos as histórias do babau, que ele 

era assim, mas ouvimos também histórias das princesas da África, e elas se vestem 

assim. Ou por exemplo, a publicação dos maracatus daqui, apresentaria vários livros da 

Educação Infantil do Maracatu desfilando. Assim, reconhecer a cultura. Há um 

desconhecimento, falta de oportunizar às crianças, a literatura e as culturas sendo 

apresentadas. (DANDARA). 
 

O seu relato informa sobre a resposta sem questionamentos, que percebe, que 

geralmente é dada aos problemas de discriminação citando além do racismo, a questão de 
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gênero. 

Complementa o depoimento dizendo, 

 

Porque tem uma história de sentir isso (discriminação), havia dito que a minha prática 

não é muito focada nessa questão. Mas, ela está sempre no pano de fundo da minha 

forma de ver as turmas, porque é uma questão que aconteceu, e às vezes, eu não admito 

que se reproduza nos grupos de crianças. Você se ver ali, uma história repetindo com 

outra geração, e as crianças vivendo as mesmas coisas que você viveu. Então nesse 

sentido há sempre um olhar sensível nas relações entre as crianças. (DANDARA). 
 

Percebemos que, ao final, da entrevista reconsidera sua posição ao dizer que, em sua, 

prática há uma visão crítica a respeito de situações discriminatórias, sendo sensível na interação 

entre as crianças, percebendo e combatendo situações desta natureza. 

Confirmamos ainda em seu relato, a relevância do tema da pesquisa, dizendo que, “é 

de importância fundamental está levantando esta questão, esse debate, se tem tantos outros 

debates recorrentes. Você entrar nesse tema é adentrar mais no que a gente vive no dia a dia”. 

Diante da afirmação encontramos ressonância na hipótese sobre considerar esta, uma 

questão central, que faz parte do cotidiano das professoras. Nesse sentido, observamos, que se 

inclui num processo dialético, que se reestrutura na direção de uma mudança nos valores e nas 

práticas cotidianas da Educação Infantil contemplando um dos objetivos do nosso estudo. 

Com relação à pergunta, a professora Lelê diz que, 

 
Tentaria modificar essa ideia, mostrando a beleza dessa figura, dizendo que ela era uma 

rainha, que era bonita. O papel do professor é mudar essa concepção das crianças, 

conversar, mostrar outras imagens. No dia a dia está mostrando, conversando, 

mostrando outras situações que fique mais natural. Por que eles acham isso? Porque não 

é tão natural para eles, verem, essas imagens mais diferentes do dia a dia deles. Tornar 

mais frequente, ao invés de ser pontual, porque se tivesse trabalhado com mais 

frequência essas figuras eles já conheceriam e não teria essa visão deturpada. (LELÊ). 
 

Percebemos que apresentou em sua fala o papel do professor como agente de 

mudança, ativo no processo de ampliar o repertório de conhecimento das crianças a respeito da 

diversidade modelos como forma mudar a visão das crianças. 

Encontramos concordância com a fala de Dandara quando diz que, 

 
O papel da escola não é só com a criança, mas com a família que tem grande influencia 

na educação da criança, pois se a família tem atitudes racistas, lógico que vai passar 

para a criança. É muito pouco o tempo que a gente tem com as famílias, são bem 

reduzidos, a gente trata mais de assuntos referentes ao desenvolvimento e 

aprendizagem, mas não trata de assunto mais amplos. Deveria ter reuniões específicas, 
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são muitos assuntos relacionados as crianças é uma questão não só da escola, mas  do 

município em si, pois não tem uma política para isso, para trabalhar com a família, até 

porque como a escola é o complemento da família, ou seja, é um continuação,  então a 

família deve ser levada em consideração. (DANDARA).  
 

Cita a família como coparticipante na construção da Educação Étnico-racial, mas 

complementa a necessária ação articuladora do município por meio de uma política pública 

voltada para o tema e as famílias.   

Sobre a questão da pergunta a professora Tiana disse que era importante “trazer 

muito material e mostrar dentro das culturas as suas várias princesas, porque interessaria a 

meninas que gostam muito dessa questão”. 

Considera que “teria que amadurecer, estudar, pesquisar, para saber o que levar 

mais”. Percebemos assim, a importância que dá ao trabalho pedagógico ao considerar a 

necessidade de estudar e pesquisar, assumindo uma postura ativa no processo educativo com as 

crianças. 

Sobre como lidaria com o problema, falou que, 

 
A princípio leria o livro, faria a leitura de imagens para saber o que poderia ser a história 

e depois faria a leitura do livro mesmo.  Conversaria com as outras crianças,  por que 

ela num é a princesa, por que é o babau? E, também captaria para ver o que eles trazem, 

para daí construir um planejamento em cima disso. Seria uma boa situação para se fazer 

um projeto. (TIANA). 
 

Sugere em sua fala, a leitura das imagens e do livro, a conversa sobre o tema e 

considera importante escutar a criança e construir um planejamento, caracterizando como uma 

boa situação para gerar um projeto. 

Acredita que é necessário lidar com naturalidade com a questão para não reforçar o 

preconceito, segundo ela, “tem coisas tão pontuais que parece que vai reforçar o preconceito, 

acho que num é legal, mas agir da forma mais natural possível”. 

Informa que o trabalho com a questão étnico-racial “não está especificamente nos 

planos, como de repente, uma escola que tenha mais isso, trabalhe”, relacionando com a questão 

do preconceito racial. Sobre a instituição, em que trabalha diz, “Não sentir a necessidade de 

trabalhar isso especificamente, porque já inseri de forma natural, quando se vai trabalhar um 

tema gerador, por exemplo, carnaval você traz diversas figuras”. 

Acredita que seja necessário dar mais ênfase à valorização por meio de ações 

afirmativas, “quando não existem experiências como estas nas outras escolas. Às vezes, a própria 
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gestão, estrutura da proposta não favorecem, mas não quer dizer que a professora não saiba e não 

queira, pois em sua sala, tem certa autonomia”. 

Contudo percebemos que, não se trata de uma situação a ser resolvida isoladamente, 

mas através do diálogo e da busca por soluções comuns dentro e fora das instituições. 

Sobre o questionamento as respostas das professoras foram interessantes e retrataram 

o conhecimento a respeito de práticas pedagógicas que trabalhem a questão étnico-racial na 

Educação Infantil, passando por rodas de conversas sobre o tema, literatura infantil e 

brincadeiras de faz de contas. Ou seja, dentro do universo da sua sala de aula, todas afirmaram 

que trabalhariam o tema de forma a contemplar a valorização Étnico-racial, o questionamento 

dos estereótipos e dos valores. 

Observamos na fala de duas professoras, especificamente, Dandara e Lelê, a 

importância de trabalhar o tema entre as famílias. Lelê foi a única a acrescentar ainda a 

necessária ação do município por meio de uma política pública que envolva o tema e a as 

famílias, refletindo em sua fala, a Educação para as Relações Étnico-Raciais de acordo com as 

Diretrizes Nacionais para esta questão como vimos no capítulo anterior. 

As entrevistas mostraram, no geral, o ponto de vista crítico das professoras, em 

relação ao racismo, compreendendo-o como uma prática aprendida com os adultos, a família, a 

mídia e a sociedade. Ou seja, na interação da criança com a cultura. A partir daí, as crianças 

negras desenvolvem baixa autoestima, são vítimas de preconceitos, sofrem discriminação, 

algumas vezes, pelos próprios professores, ou outros profissionais que se encontram no interior 

da instituição. 

Percebemos, que todas apontaram a necessidade de debater o tema, conhecer 

documentos e publicações que possam orientá-las melhor na prática pedagógica, ultrapassando o 

modo pontual na forma como o trabalho acontece hoje, segundo todas elas, apenas, “como em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra”. 

As dificuldades deveriam ser trabalhadas por meio de políticas públicas e de 

formação continuada, que por sua vez, não tem discutido a questão Étnico-Racial de forma 

comprometida, caracterizando a ausência de uma política pública para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais no município de Fortaleza. Desta maneira, reforça a lacuna deixada pela 

formação inicial e o conhecimento do senso comum, causando além da fragmentação do trabalho 

pedagógico com o tema situações de discriminação. Assim, quando se exime de discutir a 
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questão, faz com que ela continue se perpetuando no cotidiano educacional. 

Nesse sentido, as professoras são levadas a buscarem dentro da sua formação 

pessoal, ampliar o repertório, estudando e pesquisando o tema para darem conta das situações de 

conflitos raciais que surgem no cotidiano com as crianças, sejam delas consigo mesmas ou com 

os outros. 

Podemos dizer que a experiência das professoras na trajetória com a Educação 

Infantil, foi um fator positivo que possibilitou observar a vivência com situações de conflitos, 

assim como um amplo repertório de possibilidades que sugeriram para enfrentar a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo promoveu a reflexão em torno das questões Étnico-Raciais na infância, e a 

importância da Educação Infantil como promotora de igualdade. Nesse sentido, foi possível 

perceber como o racismo ainda está presente no cotidiano das instituições educacionais, assim 

como na sociedade como um todo, prejudicando a construção da identidade de nossas crianças, 

negando os seus direitos de cidadania. Caracterizado como crime pela Constituição Federal e 

analisado como um mal que precisa ser expurgado da nossa cultura, o governo brasileiro tem há 

mais de dez anos, desde os mandatos do presidente Inácio Lula da Silva (2003-2011), 

considerado a luta do movimento negro pelo reconhecimento dos direitos específicos desta 

parcela da população, considerando que ela foi historicamente excluída do acesso ao 

desenvolvimento. 

Desta maneira, analisamos os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) citado na pesquisa, no estudo: “Situação social da população negra por estado: 

indicadores de situação social da população negra segundo as condições de vida e trabalho no 

Brasil”, em que se destacou melhoria nas condições de vida da população negra, embora ainda 

permaneça desigual em relação à população branca, como também o expressivo aumento dos 

que se situam nas faixas médias de renda e nos níveis mais altos de escolaridade. 

(BRASIL/IPEA, 2014). 

Apesar do evidente avanço nas condições de inserção econômica e social, ainda 

persistem os diferenciais que colocam os negros em desvantagem, comparativamente aos 

brancos, em todos os indicadores analisados. Verificamos ainda que os avanços observados ao 

longo de uma década refletem as iniciativas de promoção da igualdade racial. 

Essa discussão levou a questão central da pesquisa: como a prática pedagógica do 

professor pode inferir na construção das Relações Étnico-Raciais positivas na infância? Levamos 

em consideração para averiguação, os objetivos específicos na intenção de respondê-la. 

O primeiro, analisar o contexto histórico do racismo no Brasil; conhecer como se 

fundamentou a exclusão social, em que prejudicou principalmente o acesso aos direitos 

fundamentais da população negra, em especial, as crianças. Os dados mostraram que as 

professoras reconhecem que o racismo faz parte da sociedade brasileira, relatando situações de 

suas vidas pessoal e profissional, assim como fatos recorrentes na sociedade, citando 
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principalmente situações verificadas com as crianças, as quais demonstraram atitudes 

preconceituosas que revelaram a necessidade de se aprofundar o debate sobre o tema. 

Percebemos, então, que a temática não vem sendo tratada de forma que contemple a 

necessidade dos alunos oriundos das instituições públicas de Educação Infantil. E que é 

recorrente que as atividades relacionadas ao tema ocorram de forma pontual, em comemoração 

ao “Dia da Consciência Negra”. 

Notamos que algumas professoras têm a preocupação em trabalhar o tema com as 

crianças por acharem pertinente. Assim, procuram dar conta de uma lacuna na formação inicial e 

continuada, por meio de uma formação pessoal, através de cursos, leituras ou em seus ambientes 

de trabalho com o coletivo de professores, mesmo quando pontualmente tratam de projetos 

referentes à data comemorativa citada. 

O segundo, compreender a luta e o direito à educação para as Relações Étnico-

Raciais positivas na Educação Infantil. Nesse aspecto, averiguamos a conquista da reivindicação 

pelo ensino de História da África e do Negro no Brasil no currículo escolar, sendo, portanto, 

efetivada na forma da Lei, em 2003, com a Lei nº 10.639 que altera a LDBEN. Além desta, 

destacamos a Lei nº 12.711/2012, a qual dispõe sobre o sistema de cotas nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio para aqueles que se 

autodeclararem negros, pardos ou indígenas. 

Dessa maneira, os documentos adotam políticas afirmativas como forma de resolver 

ou amenizar, pelo menos, a exclusão histórica causada pela opressão Étnico-Racial ao povo 

negro e indígena. Nessa perspectiva, o governo e o movimento negro, aliados às universidades, 

realizam pesquisas e publicações como forma de avaliar as ações afirmativas e propor caminhos 

para a implementação das leis. A educação considerada como fator de desenvolvimento humano 

ocupa lugar de destaque na luta do movimento negro, sendo considerada agente de 

transformação, a partir de uma prática pedagógica comprometida com a superação de práticas 

autoritárias, racistas e desiguais. 

Ressaltamos que a política de formação contribuiria para a importante reflexão a 

respeito da identidade Étnico-Racial das próprias professoras, oriundas de uma formação em 

todos os níveis que não discutia essas questões, pois ao perguntarmos sobre como se 

consideravam no quesito cor/raça percebemos que as entrevistadas hesitaram em responder de 

imediato. 
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A pergunta levou a refletirem sobre a questão da identidade cultural, de modo que 

duas professoras se consideraram brancas e reconheceram os traços culturais negros em suas 

origens. Uma se declarou parda, mas demonstrou ainda uma compreensão não muito clara a 

respeito da sua identidade. Apenas uma se autodeclarou negra. 

A situação representou, talvez, uma percepção difusa sobre o ser negro e os conflitos 

raciais, oriunda de uma formação que não contemplou a reflexão a respeito das questões étnico-

raciais, em todos os níveis de ensino, inclusive no Ensino Superior e ainda como profissionais, 

no que concerne à formação continuada. 

Remetemo-nos ao enfoque teórico sobre a autodeclaração do ser negro como uma 

postura política de autoafirmação da identidade Étnico-Racial, como forma de superação do 

racismo. Entendemos que o momento da entrevista foi capaz de promover uma reflexão a 

respeito da prática pedagógica, assim como a respeito da construção da identidade étnico-racial 

das professoras, demonstrando a pertinência de nosso enfoque metodológico. 

O terceiro e último objetivo, investigar as implicações dos saberes e conteúdos 

contidos nos documentos oficiais sobre as ações afirmativas para a prática pedagógica do 

educador infantil. Nesse aspecto, o trabalho contribuiu para a reflexão em torno da prática 

pedagógica para as relações étnico-raciais, colaborando para que as quatro professoras 

entrevistadas questionassem sobre as relações étnico-raciais, em seu cotidiano, e sobre como 

poderiam atuar na dimensão a que propõe os documentos apresentados, tais como a Constituição 

Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), LDBEN (1996), e sua alteração 

com a Lei nº 10.639 (2003), complementada, pela Lei nº 11.645 (2008), o Estatuto da Igualdade 

Racial (2010), o Plano Nacional de Educação (2010), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais (2004) e as DCNEI (2009). 

A pesquisa de campo realizada com as professoras privilegiou àquelas cuja atuação 

mínima era de três anos na Educação Infantil, entretanto, superaram esta expectativa, já que 

todas tinham pelo menos cinco anos de atuação na área. Outro critério elencado foi apresentarem 

histórico de trabalharem com práticas pedagógicas inclusivas. E um fato que surgiu durante as 

entrevista foi o de todas terem ou estarem passando por formação específica na área da Educação 

Infantil, demonstrando que obtinham conhecimentos específicos no atendimento às crianças de 0 

a 5 anos. 

Tudo isso caracterizou um fator positivo, pois o tempo de atuação na Educação 
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Infantil foi suficiente para revelarem situações de conflitos raciais entre as crianças. O fato de 

trabalharem com práticas inclusivas e terem formação específica na área revelou compreenderem 

como procederem em situações que apareceram estes tipos de conflitos. 

Solicitamos, ainda, que cada uma das participantes escolhesse um nome fictício para 

lhes representar, sugerimos que fossem nomes de personagens de histórias, que trouxessem, 

positivamente, a temática acerca das Relações Étnico-Raciais, as quais haviam gostado e se 

identificado. Vimos que todas escolheram nomes diferentes, caracterizando certo conhecimento a 

respeito de um repertório sobre a literatura infantil que trate de questões étnico-raciais e 

demonstrando que, mesmo de forma individual e não sistemática, as professoras têm introduzido 

a temática da valorização da Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, em acordo com o art. 

9º, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009).  

Citaram, portanto, algumas práticas lúdicas que realizaram ou poderiam realizar 

como forma de trabalharem a questão Étnico-Racial, tais como o diálogo, por meio das rodas de 

conversas; a contação de histórias, com dramatizações, fantoches e adereços; a exibição de 

filmes e de artes plásticas; a música; a produção de cartazes; desfiles temáticos e a brincadeira de 

faz de conta. 

Como experiência uma das professoras relatou ter adaptado o “Projeto A Cor da 

Cultura”, citado na seção “Prática Pedagógica”, realizando-o na instituição de Educação Infantil 

que trabalhou; outra relatou que conhecia o projeto, compreendendo que abrange toda a 

Educação Básica, na qual se inclui a Educação Infantil. 

Entretanto, revelaram que a questão é tratada de forma imediata e pontual com 

ausência de uma sistemática de trabalho, e que não está contida nas Propostas Pedagógicas das 

instituições em que atuam. 

Verificamos ainda que as entrevistas levaram as professoras a refletirem sobre sua 

prática pedagógica, momento em que todas concordaram sentirem necessidade de superar o 

imediatismo e introduzir a discussão com mais frequência, apontando para a necessidade de 

formação específica a respeito do assunto. Dessa maneira, é necessário realizar um trabalho 

pedagógico de ação afirmativa de forma mais concisa, e não se trata apenas da responsabilidade 

individual do professor, mas, sobretudo, de uma política pública municipal que trate a questão, 

tal como ocorrem em São Carlos/SP, Salvador/BA e Lençóis/BA, como citamos no referencial 

teórico. 



87 

 

De tal modo, verificamos que há a necessidade de políticas públicas de formação 

docente que contemple a Educação para as Relações Étnico-Raciais no município de Fortaleza, 

tendo em vista o descaso com o tema por parte da política de formação da Prefeitura Municipal 

de Fortaleza (PMF). Isso foi constatado quando perguntamos as professoras se receberam 

alguma formação que tenha debatido o tema ou orientasse como lidar com esta questão, todas 

declararam não ter participado de formação específica que tratasse do assunto. E, quando ocorreu 

foi apenas superficialmente, com menção a um vídeo, que mostrava bebês em diferentes 

culturas, e que uma vez entregaram uma cópia das DCN para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, mas que por falta de 

tempo não foi discutida. 

A situação nos leva a refletir, a partir da análise dos dados, que pelo menos no que 

concerne a este grupo de professoras nos últimos 14 anos, tendo em vista a professora 

entrevistada mais antiga, que ingressara na rede por meio do concurso público realizado em 

2001, confirmou não ter participado de nenhuma formação sobre a temática. Se pensarmos que a 

Lei nº 10.639, orientadora de ações afirmativas na educação, surgiu apenas em 2003, podemos 

avaliar que, antes deste período, há uma grande probabilidade de que também o assunto tão tenha 

sido debatido. 

Portanto, diante do que foi exposto pelas professoras analisamos que o município de 

Fortaleza parece se encontrar ainda em situação indiferente quanto à implementação de ações 

afirmativas na Educação, como tem orientado a prerrogativa legal nacional e internacional. A 

situação aponta para a necessidade da superação deste problema, considerando que o racismo nas 

instituições, assim como na sociedade, ainda está bastante presente.  

Contudo, vemos que é necessário o comprometimento dos órgãos públicos 

municipais, a fim de efetivar o que rege a legislação brasileira no que concerne o direito da 

criança à valorização da identidade Étnico-Racial e as demais ações de combate ao racismo. O 

que deve acontecer por meio de práticas pedagógicas promotoras das relações étnico-raciais na 

Educação Infantil, que envolvam além da Gestão Municipal todos os profissionais das 

instituições educacionais, assim como a comunidade e o Movimento Negro. 

Trata-se, pois, de um processo histórico e educativo que vai além do cumprimento da 

Lei, através da punição dos crimes de racismo. Mas que haja esforço de fato para se incluir, 

cotidianamente, nos planos de educação práticas cotidianas de superação do preconceito racial, 
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de respeito às diferenças e de valorização dos grupos étnicos que contribuíram para a formação 

da sociedade brasileira. 

Acreditamos que a Educação das Relações Étnico-Raciais como uma política pública 

municipal seria uma forma de garantir o direito das crianças ao conhecimento e produção do 

saber sobre a cultura e história africana e indígena, colaborando para que o assunto fosse 

debatido sem o preconceito racial impregnado nas instituições, originado, muitas vezes, pela 

falta de formação sobre o tema. 

Desse modo, por meio do trabalho apresentado procuramos colaborar para a 

discussão crítica sobre o problema do racismo e a necessidade de superação, por meio da 

mudança no currículo e a inclusão de práticas educativas comprometidas com a transformação 

social e cultural.  

A pesquisa mostrou ainda a possibilidade de futura pesquisa, tal como, investigar a 

Educação das Relações Étnico-Raciais como uma política pública municipal a fim de garantir o 

direito das crianças ao conhecimento e produção do saber sobre a Cultura e História Africana, 

Afro-brasileira e Indígena.  
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Formação – sexo – idade - cor/raça? 

2- Há quanto tempo trabalha na Educação Infantil?  

3- Há quanto tempo trabalha na escola? 

4- Para você, o racismo existe no Brasil? De que maneira ele se manifesta? Especifique ou 

exemplifique alguma situação.  

5- Você conhece a Lei nº 10.639/03? 

6- Se não: você tem ideia do que se trata? 

7- Você conhece algum documento que trate das questões étnico-raciais na Educação Infantil ou 

Educação em geral?  

8- Você participou de alguma formação profissional ou recebeu alguma orientação de como lidar 

com questões étnico-raciais? 

9-  A Proposta Pedagógica da escola contempla essas questões? Você poderia dizer como esse 

tema é abordado? 

10-IO seu planejamento inclui questões acerca da diversidade étnico-racial? De que maneira? 

Com que frequência?  

11-lVocê já presenciou alguma situação com as crianças que evidenciasse algum tipo de 

preconceito racial? Se sim, descreva e diga como você agiu. 

12-JVocê acha que as crianças demonstram atitudes preconceituosas? Quais e por quê?  

13-jSituação-problema - Como você lidaria com a seguinte situação: 

 

No momento da acolhida as crianças escolhem livros para manusear e observar 

imagens. Uma das crianças pega um livro sobre o reisado cearense e observa uma mulher negra 

vestida com roupa e coroa de princesa ou rainha, e pergunta: “- Quem é tia?”, a professora 

responde: “- Quem você acha que é?”, ela observa bem e responde: “- É uma princesa”. Outra 

criança que está próxima diz: “- É não, é a bruxa!”. Outra criança se aproxima, e também 

observa a imagem, logo fala: “- Olha, é o babau!”.  

 

 

 




