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RESUMO 

O objetivo desse artigo é discutir práticas educadoras promotoras de igualdade racial 
dentro das instituições de Educação infantil, considerando que este é o segundo 
espaço institucionalizado no qual a criança tem acesso nessa fase importante de 
formação irão brincar, aprender a conhecer, e a conviver com pessoas diferentes do 
seu ambiente familiar. A socialização torna possível à criança a compreensão de 
mundo, e como estão postas as relações sociais entre os seus pares. Diante desse 
fato pergunta-se: a escola tem se preocupado em formar cidadãos que são capazes 
de respeitar toda a diversidade existente em nossa sociedade? Destaca-se que é 
função de todos/as educadores/as buscar formação especializada em sua área de 
atuação, pois discutir a lei 10.639/03, não é uma opção. A lei torna obrigatório o ensino 
sobre a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira é imprescindível oportunizar que 
as crianças tenham acesso ao protagonismo da pessoa negra, reconhecendo todo o 
patrimônio histórico dessa população. Este trabalho teve como objetivo reconhecer e 
analisar as práticas discriminatórias ligadas as relações étnico-raciais no contexto da 
Educação Infantil, para a compreensão do processo de reconhecimento e respeito à 
diferença entre as crianças. A pesquisa qualitativa do tipo descritiva teve como local 
um Centro de Educação Infantil, localizado em Dourados-MS, onde realizei 
observações sobre boas práticas de combate ao racismo, e apliquei um questionário 
semiestruturado direcionado a coordenadora do CEIM e a professora do Pré 1. 
Embora seja um compromisso da Educação Infantil, promover o diálogo sobre o 
combate ao racismo e garantir o desenvolvimento humano da criança, após realizar as 
observações na sala do Pré 1, posso afirmar que esse é um tema inexistente dentro 
do espaço educacional, nas atividades, nas brincadeiras, na decoração da sala, nos 
filmes, brinquedos, livros de histórias e desenhos animados que as crianças assistem. 
A conclusão à qual cheguei é que, esse assunto não é considerado relevante na visão 
das profissionais para o desenvolvimento das crianças. 
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INTRODUÇÃO 

Para construção permanente de uma identidade positiva a respeito da 
diversidade racial na Educação Infantil é necessário conhecer mais a fundo as 
questões que se referem ao tema, do mesmo modo, é indispensável 
empoderar o cidadão que foi ou é oprimido como tentativa de romper com uma 
lógica eurocêntrica que reproduz a ideologia que somente o branco possui 
condições de alcançar condições econômicas e sociais privilegiadas  Oliveira e 
Abramowicz (2005, p. 8) afirmam que crianças negras recebem visivelmente 
menos atenção, toques, beijos e abraços em relação as crianças brancas, 
consideradas na nossa cultura, um modelo de beleza padrão. 

Pesquisas apontam que a discriminação racial no interior das 
instituiçoes escolares, são muito frequentes e, afirmar que na Educação Infantil 
não ocorre problemas raciais é uma falácia (BENTO, 2012, p. 9). Sendo assim, 
torna-se relevante discutir as relações étnico-raciais na infância, recusar a 
homogeneização e o silêncio que impera nas instituições de Educação Infantil 
aliado ao um falso discurso de igualdade, ou seja, o “mito da democracia 
racial”. Mas, analisando as pesquisas sobre esse tema,  verifica-se que as  
crianças negras são estereotipadas e tratadas de um modo diferente em 
relação as crianças brancas  como nos afirma Cavalleiro: 

A relação diária com crianças de quatro a seis anos permitiu-
me identificar que, nessa faixa de idade, crianças negras já 
apresentam uma identidade negativa em relação ao grupo 
étnico ao que pertencem. Em contrapartida, crianças brancas 
revelam um sentimento de superioridade, assumindo em 
diversas situações atitudes preconceituosas e discriminatórias, 
xingando e ofendendo as crianças negras, atribuindo caráter 
negativo a cor da pele. Essas situações de discriminação, 
ocorrida na presença de professores, sem que estes 
interferissem, chamaram minha atenção. Os educadores não 
perceberam o conflito que se delineava. Talvez por não 
saberem lidar com tal problema, preferiram o silêncio. 
(CAVALLEIRO, 2012, p.10) 

No dia a dia do ambiente escolar diversos conflitos ocorrem, e caso 
não seja feita uma intervenção legítima por parte do/a professor/a em valorizar 
a igualdade racial , a criança pode internalizar o conceito de que o/a branco/a é 
superior ao/a negro/a. A escola não deve silenciar,  “Pois é compromisso de 
todos fazer da Educação Infantil um espaço acolhedor, igualitário, no qual 
crianças brancas e negras sejam respeitadas e valorizadas”. (BENTO E DIAS, 
2012, p.17). 

Nossa sociedade possui uma visão negativa e preconceituosa em 
relação as pessoas negras e, isso se reflete no currículo e discursos que o 
compõe, no qual o modelo de beleza, cultura e religião está pautada na cultura 
eurocêntrica, e tudo o que foge do que essa cultura valoriza é desvalorizado, 
negado e silenciado. 

O modelo eurocêntrico é determinante para a estereotipização 
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e consequentemente inferiorização da raça negra, colocando-
se à margem da sociedade em uma situação de subalternidade 
em relação a raça branca, visto como incapaz para usufruir 
posições e prestígio na sociedade.[...] os discursos 
reproduzidos no ambiente escolar enaltecem essa 
inferiorização e normalização do poder e hegemonia branca 
usando, para isso, o livro didático como um dos instrumentos. 
(GODOY E CORDEIRO 2014, p.51). 

Práticas como a desvalorização da cultura afrodescendente e afro-
brasileira e  expressões pejorativas em relação ao tipo físico, cultura e religião 
do povo negro, é uma realidade em todo o mundo. Embora a sociedade 
dominante não possa afirmar com todas as palavras, pensa e age acreditando 
que o/a  negro/a existe para servir, ou seja, para ocupar os piores cargos no 
mercado de trabalho, receber os salários mais baixos e viver na 
subalternidade. 

Nesse sentido, a pesquisa do tipo descritiva foi desenvolvida dentro de 
uma abordagem qualitativa, descrita por André e Lüdke (1986) como estudo 
dos fenômenos sociais, que me possibilitou durante a pesquisa observar a 
relação  entre a execução das atividades curriculares  e a participação das 
crianças pesquisadas em cada uma delas, é fruto do Programa de Inciação 
Cientifica (PIBIC/CNPq).  

Para a realização desta pesquisa foi feita uma revisão bibliográfica 
referente aos temas presentes nas relaçoes étnico-raciais tais como: 
diversidade, raça, etnia, formação de professores, bem como documentos 
legais. Foram realizadas observações de uma turma do Pré 1 de um CEIM, na 
cidade de Dourados, com registro em um diário de campo. Nesta pesquisa, foi 
possível interpretar de forma crítica as respostas obtidas com o questionário 
semiestruturado aplicado à coordenadora e  a professora do Pré 1, de um 
Centro de Educação Infantil em Dourados-MS- CEIM, cujos dados apurados 
são meios para interpretar, analisar  e compreender as informações sobre a  
temática pesquisada, a luz das teorias. 

Os dados obtidos nas observações e nas respostas ao questionário, 
serviram de base para a construção das análises teóricas e comparativas das 
práticas pedagógicas e das relações exercidas entre as crianças pequenas, 
com a intenção de acompanhar como o curriculo é exercido na questão da 
diversidade, ou seja, quais atividades são realizadas com as crianças, sobre 
questões que envolvem as diferenças étnico-raciais existentes entre as 
mesmas. Com os resultados da pesquisa do PIBIC/CNPq, construí esta 
pesquisa, que tem como objetivo discutir o papel do/a professor/a em 
desconstruir o preconceito, discriminação e racismo entre as crianças. 
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DIALOGANDO COM AS PROFESSORAS 

 

As observações na sala do Pré 1, diretamente com as crianças tornou 
a pequisa muito mais rica, pois foi possivel estabelecer relações com os 
olhares, os sorrisos e as curiosidades das crianças e das profissinais que 
atuam naquele espaço, onde pude observar dados que não seria possível obter  
apenas com o questionário. 

Entretanto, primeiro obstáculo foi conquistar a confiança da 
coordenadora, que se mostrou muito resistente, pois temia que eu pudesse 
tecer comentários falsos sobre o cotidiano do CEIM. Ao apresentar a pesquisa 
e o que ela representa, a coordenadora se tornou disposta a colaborar. No 
primeiro dia de observação, fui informada que haviam sido feitas várias trocas 
de gestoras em todos os Centros de Educação Infantil, e, a nova gestora do 
CEIM pesquisado atualmente é uma mulher negra, o que me deixou muito 
entusiasmada, pela possibilidade de despertar maior interesse e ajuda sobre a 
pesquisa. 

Todavia a minha expectativa em encontrar parceria para a realização 
da pesquisa, de certo modo foi frustrado, digo de certo modo, pois se por um 
lado recebi a autorização para frequentar livremente a sala da Pré 1,por outro 
ao solicitar que a gestora respondesse o questionário, ela me respondeu que 
odiava esse tipo de burocracia e não tinha tempo disponível para responder. 
Mesmo assim alguns dias depois ela me entregou o questionário respondido. 

Nas observações realizadas constatei que doze crianças frequentam o 
Pré 1, sendo a maoiria negras de cor parda. Dentre elas, há uma criança 
indigena e uma autista, todas atendidas por uma  professora e uma estagiária. 
Não foi muito confortavél observar a prática pedagógica da professora e 
apontar o que poderia ser diferente. As práticas que a professora propõe são 
significativas, sendo possivel observar a dedicação pela Educação Infantil, 
porém não observei nada relacionado a questão da diversidade. No segundo 
dia de observação as crianças assistiram um desenho do Pato Donald, o qual 
não possibilita em nada a ampliação do repertório cultural das crianças, pelo 
contrário esse tipo de desenho empobrece o pensamento crítico.  

Bento (2014) sugere que o/a professor/a promova a insersão de 
músicas, filmes e desenhos que insiram a diversidade cultural nas atividades 
infantis. Agindo dessa forma o/a professor/a estará garantindo a formação da 
identidade da criança e o grupo étnico racial que ela pertence, tais atividades 
devem acontecer no decorrer do ano e não apenas de forma esteriotipada 
somente nas datas comemorativas. 

Para isso, os ambientes devem estar cuidadosamente decorados com 
temas que valorizem a riqueza cultural africana, afro brasileira e indígena assim 
como a escolha de livros, filmes, brinquedos, condizentes com a diversidade 
étnico-racial. (BENTO, 2014), atendendo a Lei 10.639/03 e 11.645/08. 

A partir dessas duas leis, torna-se obrigatório a inclusão da temática 
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“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, em todas as etapas da Educação 
Básica em escolas públicas e privadas, aplicar essa lei significa a 
desconstrução de que uma cultura é superior a outra. Que na realidade é um 
reconhecimento da cultura indígena, africana e afrobrasileira e a luta de seus 
povos. E para que o/a professor/a promova essa desconstrução ele precisa de 
formação, material pedagógico que valorize tanto a cultura indígena como a 
africana e afrobrasileira. 

 A coleta de dados foi realizada com o preenchimento de questionários 
semi-estruturado para a professora e a coordenadora do Centro de Educação 
Infantil e,  ao citá-las denominarei-as como professora 1 e professora 2. A 
professora 1 é a coordenadora da instituição e a professora 2 é a professora 
regente da turma do Pré 1. Em relação as dados de identificação, a professora 
1 tem 41 anos de idade, estado civil casada;  em relação a sua cor se 
autodeclara preta;  possui graduação em Pedagogia e especialização em 
Metodologia das Séries Iniciais e Educação Infanti. Possui 12 anos de trabalho 
na área da educação. 

Já a professora 2, tem 36 anos de idade, se autodeclara branca, possui 
graduação em Matemática e especialização em Educação Matemática. Possui 
18 anos de trabalho na área da educação. 

No item 2 do questinário as perguntas foram elaboradas com a 
intenção de obter dados sobre as relações étnico-raciais na instituição de 
Educação Infantil. Sendo assim, a pergunta 2.1, teve o objetivo de detectar se 
enquanto educadoras de Educação Infantil as professoras percebem 
discriminação no cotidiano escolar. A professora 1 respondeu:  

“Sim, Algumas vezes percebemos que determinadas crianças 
possui discriminação por determindos alunos, que não são da 
mesma cor, raça. Mas percebemos também que essa atitude 
vem por conta de seus pais, que também apresenta essa 
aversão a determindas pessoas”. 

 Dias (2012),  afirma que professores/as, não recebem desde a 
formação inicial uma formação adequada para combater o racismo e 
desconstruir o discurso de inferioridade da raça negra. Por isso, é necessário 
discutir as desigualdades étnico-raciais em todos os níveis de ensino, ou seja, 
a Educação Infantil não deve ser deixada de lado, como um assunto que se 
resolve por si só, ou seja, deixar de abordar este assunto na crença de que a 
criança é inocente ou não reproduz atitudes racistas. É importante discutir tais 
questões, pois desta forma, pode-se garantir uma Educação Infantil de 
qualidade, capaz de garantir que crianças brancas e negras sejam valorizadas 
e respeitadas, promovendo o seu pleno desenvolvimento, pois é papel da 
escola desconstruir preconceitos internalizados. 

Para Vygostky (1984), o processo de internalização é a apropriação do 
sistema social, as relações sociais se transformam em novas funções, 
reconstruindo internamente o que a criança presenciou no processo externo, 
ou seja, caso ela conviva em um ambiente que eleva uma cultura em 
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detrimento a outra ela internaliza esse comportamento como naturalizado.  

De acordo com Silva (2001) o conceito de preconceito pode ser 
entendido da seguinte forma: 

O preconceito é basicamente uma atitude negativa (é 
necessário que haja algum referente positivo para a 
comparação) com relação a um grupo ou pessoa, baseando-se 
num processo de comparação social em que o grupo da 
pessoa preconceituosa é considerado um ponto positivo de 
referência. É uma posição psicológica que acentua sentimentos 
e atitudes endereçados a um grupo como um todo, ou a um 
indivíduo por ser membro dele. (SILVA, 2001, p. 75). 

Por esse motivo a criança desde muito pequena precisa compreender, 
reconhecer e valorizar a importância da diversidade cultural brasileira, 
(BRASIL, 2013) para buscar  novos olhares sobre a África  na construção de 
sua identidade e seu conhecimento, como forma de educar para as relações 
étnico-raciais.Em relação a questão 2.1, que discute se as educadoras 
percebem discriminação no cotidiano escolar a professora 2 respondeu: “Sim. 
A criança é muito cruel quanto a isso e não se preocupa em esconder ou 
disfarçar essas atitudes.” Ao fazer essa afirmação, a professora não percebe 
que o silêncio, e a escolha de não exaltar a riqueza da diversidade humana, 
também gera e reforça o racismo. (CAVALLEIRO, 2012) 

Para Cavalleiro (2012), o profissional de Educação Infantil deve buscar 
novos conhecimentos, assim como, compreender como a criança percebe as 
relações multiétnicas, mostrar a criança quanta riqueza existe em explorar a 
diversidade étnico-racial. 

Munanga e Gomes (2006), enfatizam que a história do povo africano é 
rica e plural e deve ser dado as crianças a oportunidade de conhecer essa 
riqueza. 

Até hoje, nas imagens que são veiculadas sobre a África, 
raramente são mostrados os vestigios de um palácio real, de 
um império, as imagens dos rei e muito menos as de uma 
cidade moderna africana construída pelo próprio ex-
colonizador. Geralmente mostram uma África dividida e 
reduzida enfocando sempre os aspectos negativos, como 
atraso, guerras “tribais”, selva, fome, calamidades naturais, 
doenças endêmicas, Aids etc.(MUNANGA E GOMES, 2006, p. 
32).  

A questão 2.2 do questionário indagou: Se o CEIM possui projetos, 
ações e atividades como: jogos africanos e indígenas, bonecas negras, vídeo, 
dvds, cartazes, livros, revistas e desenhos sobre a variedade étnica e racial 
brasileira? A professora 1 respondeu: “No momento não estamos com nenhum 
projeto relacionado a questão étnica brasileira, mas possuímos alguns livros 
que falam sobre o assunto”. Já a  professora 2 respondeu da seguinte forma: 
“Possui alguns livros sobre o assunto”.      

Embora a professora 2 afirme que o CEIM possua alguns livros, não foi 
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possível a constatação de quais livros haviam, pois não existia nenhum 
exemplar nos espaços onde eu tive acesso e em nenhum momento houve 
leitura dessas histórias. As atividades aplicadas eram relacionadas a 
alfabetização, as crianças brincavam de memorizar as letras  do alfabeto móvel 
e brincavam com massinha de modelar. Caso alguma criança quizesse 
levantar da cadeira, era fortemente repreendida, constantemente era imposta a 
ordem para que ficassem sempre sentadas. 

Pode-se constatar, ao ler as respostas das educadoras que a 
implementação de fato a lei 10.639/2003 (BRASIL, 2004)  garantida pela LDB, 
que criou obrigatoriedade na educação brasileira do Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana, ainda tem um longo caminho à percorrer. É 
de extrema importância que a lei possa sair do papel e ser aplicada em todas 
as fases da educação, seja em escolas púplicas ou particulares, favorecendo  a 
valorização de todas as culturas, sejam elas africanas, indígenas, asiáticas ou 
européias, colocando todas as manifestações culturais em pé de igualdade. A 
prática pedagógica é essencial para o reconhecimento e valorização da raiz 
africana em todas as suas peculiaridades, fortalecendo a identidade negra, 
pela postura assim como pela palavra.  

Segundo Silva e Souza (2013), ser negro no Brasil vem carregado de 
significações pejorativas, marcadas por esteriótipos negativos, o que se torna 
uma violência cruel a autoestima da criança.  Diante dessa afirmação, Bento e 
Dias (2012) descreve como é doloroso a consequência dessa desvalorização 
para a criança: 

[...]o contato cotidiano com a rejeição à sua aparência e a 
desvalorização de suas heranças culturais causam impacto no 
seu pleno desenvolvimento, e muitas vezes as tornam presas a 
um “pessimismo racial”, já que requer grande equilíbrio 
emocional conviver com tal situação e ainda ter disposição e 
energia para aprender (BENTO e DIAS, 2012 p.14). 

Cavalleiro (2012), nos traz uma importante provocação: 

Então, o que significa ser uma criança negra ou branca na 
relação social que se realiza na escola? E, nela, o que a 
criança pode aprender por si própria e sobre os outros a sua 
volta?  

Não seria demasiado supor que a ausência desse tema no 
planejamento escolar impede a promoção de boas relações 
étnicas. O silêncio que envolve essa temática nas diversas 
instituições sociais favorece que se entenda a diferença como 
desigualdade e os negros como sinônimo de desigual e inferior. 
( CAVALLEIRO, 2012, p.20). 

O silêncio como afirma Cavalleiro, reforça e até mesmo legitima 
pensamentos de supremacia branca, pois essa é lógica vigente da sociedade. 
É intrigante perceber a ausência dessa temática na sala do Pré 1, pois a 
grande maioria das crianças são negras de cor parda, a professora 1 é  negra, 
as educadoras afirmaram que existem dentro da sala de aula práticas 

http://www.africaeafricanidades.com.br/


 
Revista África e Africanidades – Ano XII – n. 32, nov. 2019 - ISSN 1983-2354 

www.africaeafricanidades.com.br 

 

Revista África e Africanidades – Ano XII – n. 32, nov. 2019 - ISSN 1983-2354 
www.africaeafricanidades.com.br 

consideradas racistas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Infantil (BRASIL, 2010) orientam como realizar as práticas promotoras de 
igualdade racial. Contudo tais práticas estão ausentes do fazer pedagógico. O 
posicionamento antiracista não é algo que nasce em nós, a medida que cada 
sujeito se depara com processos de discriminação e exclusão é exigido 
posicionamentos, que pode ser de resistência ou conformidade com que já está 
posto socialmente. 

Foi perguntado as professoras na questão 2.3, o que fariam caso 
ocorra uma  eventual situação de racismo entre as crianças, ou seja, quais as 
providências que elas tomariam para garantir a promoção de igualdade entre 
as crianças. A professora 1 respondeu: “Procuraria trabalhar com as crianças 
no geral, frizando sobre a diversidade, buscando mostrar a essa criança que 
todos nós somos iguais, porém diferentes em suas especificidades.” Já a 
professora 2 respondeu que: “Explicaria que somos todos iguais independente 
da cor” 

Sobre a postura docente nesses momentos, Dias (2012) apresenta-nos 
uma importante reflexão: 

Trabalhar com diversidade étnico-racial, especialmente na 
Educação Infantil, exige, sim, que o professor assuma um 
compromisso ético e político. Apesar de haver nas prospostas 
oficiais recomendações para que as instituições ofereçam esse 
tipo de conhecimento, sabemos que incluí-lo nas práticas 
pedagógicas é romper com a lógica da reprodução do racismo 
institucional. (DIAS, 2012 p.665). 

Essa deveria ser a postura das professoras e professores da Educação 
Infantil, ou seja,  ter a coragem necessária para oferecer à criança o direito de 
construir uma sociedade mais igualitária e justa, pautada pelo diálogo. 
Respeitando os principios éticos, políticos e estéticos da proposta pedagógica 
da Educação Infantil, cumprindo plenamente sua função sociopolítica e 
pedagógica.(BRASIL, 2010). 

Na pergunta número 2.4, indagou-se as professoras se elas 
consideram importante o aprendizado referente a desconstrução do 
preconceito e atitudes discriminatórias na Educação Infantil. A professora 1 
respondeu:”Sim” e a professora 2, respondeu: “Sim. Isso é muito importante” 

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil orientam: 

As propostas pedagógicas das Instituições de Educação 
deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a 
organização de materiais que assegurem: 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. (BRASIL, 2010, p.21).  

Embora as professoras afirmem que é importante essa descontrução, as 
práticas observadas no CEIM não colaboram para o aprendizado e  o exercício 
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da igualdade racial.  Santos e Costa (s.d.) traz a seguinte provocação: 

É preciso trabalhar a discussão da diversidade já na infância. 
Se a criança não for preparada desde cedo, dificilmente 
romperá com os preconceitos possivelmente presentes em seu 
meio e tenderá a repetir os padrões de discriminação racial é, 
pois, tarefa de todo o educador, indepente do seu 
pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição 
politica. (SANTOS E COSTA, s.d., p. 1 e 2). 

Tal postura é esperada como função de educadores/as. Para isso, é 
preciso trabalhar de forma criativa, lúdica e dialógica, a questão da diversidade 
desde a Educação Infantil. 

Na questão 2.5 perguntou-se: existe por parte desta gestão, interesse 
na formação continuada para docentes e funcionários, que aborde a temática 
das relações étnico-raciais no cotidiano do CEIM? Ambas afirmaram que sim, e 
a professora 1 justificou afirmando que ficaria feliz em receber formação 
continuada sobre o tema, até porque se trata de uma tema atual e relevante. A 
professora 2 afirmou que o coordenador da Educação Infantil, está ministrando 
alguns estudos sobre o assunto, como a inclusão, por exemplo na Secretaria 
Municipal de Educação, de Dourados-MS. Porém, não informou de qual 
“inclusão” trata esses “alguns estudos”. 

Alguns dias ápos esta entrevista, o responsável pelo núcleo  de   
Educação Infantil foi demitido da função e o núcleo extinto pela Prefeita 
municipal, um fato lamentavél, pois a  cada dia vivenciamos novos limites de 
retrocesso na educação, tais como o nova portaria divulgada em sete de julho 
de 2017, no diário oficial da União, o qual determina que o foco da pré-escola e 
séries inicias deve ser que a criança escreva e leia com fluência. (PORTARIA 
Nº826 07/07/2017). No entanto o foco da Educação Infantil não é a leitura e 
escrita, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(2010). As DCNs orientam que a prática pedagógica na Educação Infantil 
deverá ser norteada por interações e brincadeiras, respeitando os principios 
éticos, políticos e estéticos. Silva (2001) nos faz refletir que o problema está no 
processo docente, pois, 

[...]o educador/a bem preparado/a é um/a mutilplicador/a de 
informações corretas e um fator de alteração contumaz e 
poderoso das situações de discriminação racial, especialmente 
no processo pedagógico de ensinar e aprender. (SILVA, 2001, 
p. 70). 

 Embora possa parecer desanimador a ausência de práticas educadoras 
promotoras de igualdade racial, dentro das instituições de Educação Infantil. É 
importante ressaltar que já houve sim um avanço signficativo de estudos, 
pesquisas, e elaboração de materiais didáticos sobre o tema da inclusão. Por 
meio de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros os (NEABs) e (NEABI),e Núcleos 
de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Esses grupos existem para que haja 
monitoração, auxilio, propostas, estudos, pesquisas e elaboração de matérias 
didáticos específicos para uso em sala de aula,  para a implantação do Plano 
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Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais. (BRASIL, 
2013) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção da negritude não é algo simples, longe disso é algo 
extremamente complexo. Na maioria dos casos, dura a vida toda e a criança 
negra precisa de apoio para que essa construção ocorra de forma positiva e  
sinta orgulho de suas raízes. Família e Instituição Escolar são igualmente 
importantes nessa construção. Segundo Silva e Souza (2013) ser negro/a no 
Brasil está carregado de significações pejorativas, marcadas por estereótipos 
negativos, o que se torna-se uma violência cruel contra a autoestima da criança 
negra e pode perdurar a vida toda. 

De acordo com a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das  Relações Étnico-raciais, a prática pedagógica é 
essencial para o reconhecimento e valorização da raiz africana em todas as 
suas peculiaridades de forma a  valorizar a identidade negra, tanto pela postura 
como pela palavra. De igual modo, descontruir o modelo eurocêntrico como o 
único existente no mundo considerado superior, é trazer para o centro do 
currículo todas as contribuições de todos os povos: indígenas, africanos, 
asiáticos e europeus todos em pé de igualdade: 

[...] Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de 
conhecimentos, a formação de atitudes, postura e valores que 
eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-
racial- descententes de africanos, povos indígenas, 
descendentes de europeu, de asiáticos – para interagirem na 
construção de uma nação democrática, em que todos, 
igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 
valorizada. (BRASIL, 2013, p.83). 

Assim, um currículo como uma construção social e seleção cultural 
serve para a construção ou reprodução do que está posto socialmente, assim 
como instrumento de resistência e direito á diferença, (Sacristán e J. Gimeno 
1998). A elite não abre mão de continuar em situação privilegiada, para a 
classe trabalhadora é destinada uma educação de submissão e obediência, a 
escolaridade vai além da transmissão de conhecimentos, seu papel principal é 
desenvolver habilidades no sujeito para que este tenha autômia e pensamento 
crítico. É inaceitável uma educação que produza sujeitos alienados sem 
conhecer a história de luta do povo afrobrasileiro e indígena. 

O mito da democracia racial nos cega e as imagens que a mídia mostra, 
normalmente aparecem distorcidas do que são as relações étnico- raciais no 
Brasil. Quando a criança descobre que a cor da sua pele faz diferença nas 
suas relações sociais e a representação do ser negro/a, é motivo de 
preconceito e discriminação, ela começa a indagar-se: 
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Por que o meu cabelo é assim? Por que a cor da minha pele é 
de um jeito e a da minha amiga é de outro?”. Se uma criança 
negra se sente bem com o seu corpo, seu rosto e seus 
cabelos, e uma criança branca também se sente bem consigo 
mesma, pode haver respeito e aceitação entre elas. Essa é a 
importância do trabalho com a promoção da igualdade racial 
nesta etapa. Se houver uma intervenção qualificada e que não 
ignore a “raça” como um componente importante no processo 
de construção da identidade da criança, teremos outra história 
sendo construída. (BENTO e DIAS, 2012,  p .9).       

Assim, negar que as crianças não são capazes de reconhecer as 
diferenças de cor e tratar as outras crianças de forma diferente é negar o óbvio, 
cegar a infância e invisibilizar o racismo. Reconhecer e discutir abertamente o 
racismo é papel de toda a sociedade, família, escola e poder público. A 
desconstrução do racismo ocorre de forma lenta e dolorosa, exige práticas 
pedagógicas diferenciadas que promovam olhares específicos para as 
questões étnico-raciais. Essa discussão deve abranger toda a sociedade e não 
apenas um grupo específico, bem como, todas as modalidades de educação. 
Torna-se urgente pensar políticas públicas e programas  que promovam a  
construção de práticas pedagógicas voltadas à igualdade racial, especialmente 
na Educação Infantil, além de implementar as poucas que já existem. 

Como as crianças poderão construir consciência racial e conviver 
com a diversidade, se há todo momento estão sendo alienadas e 
despolitizadas? Segundo nos apontam as pesquisas  de Abramowicz e 
Rodrigues (2017), nós educadores/as precisamos refletir sobre isso e tomar 
atitudes inversas. A conclusão à qual cheguei é educar para a igualdade racial 
não é um assunto considerado relevante para as educadoras do Centro de 
Educação Infantil. 

Portanto, de acordo com Silva (2001), para garantir que as práticas 
de igualdade racial sejam significativas, é necessário que professores/as 
possuam formação adequada, inicial e continuada, como um direito garantido 
com a aprovação e implementação da lei 10.639/2003, que alterou o  Art. 26 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n. 9394/96, tornando 
obrigatório o estudo de História da África e Cultura Afro-brasileira, em todas as 
fases da educação. Além da formação, torna-se necessário mudança política 
do ser, pensar e agir de cada educadora, como forma de disseminar o respeito 
a diferença e construir uma cultura de paz em toda a sociedade brasileira. 
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