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“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que 

nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o 

coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que 

acolhe braço que envolve palavra que conforta silêncio que 

respeita. alegria que contagia lágrima que corre olhar que 

acaricia desejo que sacia amor que promove. E isso não é 

coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz 

com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que 

seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele 

que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. (Cora 

Carolina, 2007, p. 163.) 
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REPRESENTAÇÕES DOCENTES SOBRE EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM UM CMEI DE GOIÂNIA: ENTRE A 

TEORIA E PRÁXIS 

 

RESUMO: 

 

O presente trabalho, inscrito na linha de pesquisa Práticas Escolares e Aplicação do 

Conhecimento, teve como objetivo central: compreender as representações docentes das 

profissionais da educação infantil no que se refere ao processo educativo das relações étnico-

raciais, em um Centro Municipal de Goiânia. Trataremos tanto de analisar como de propor 

alternativas de crescimento na discussão em relação às possibilidades de efetivação de práticas 

pedagógicas que envolvem as relações étnico-raciais na Educação Infantil. Este estudo se 

pautou nos seguintes objetivos específicos: aproximar das discussões para a educação das 

relações étnico-raciais na educação infantil, na perspectiva dos direitos humanos; compreender 

os fundamentos da educação para as relações étnico raciais no contexto da pesquisa; investigar 

de que maneira os elementos que constituem a identidade das profissionais reverberam em suas 

práticas pedagógicas no que se refere à educação para as relações étnico-raciais das crianças em 

seu contexto educacional. Esse estudo de caso nos proporcionou a apreensão dos elementos que 

constituem as identidades das profissionais, bem como nos possibilitou a percepção dos 

sentidos e significados que envolvem a prática pedagógica a partir da visão dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Esses sentidos e significados foram articulados ao contexto sócio 

histórico e cultural nos quais se inserem os sujeitos. Quanto aos instrumentos e procedimentos, 

utilizamos a análise de documentos e realizamos observações, entrevistas semiestruturadas e 

questionários para ouvir as profissionais. A nossa perspectiva teórica para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais se baseia nas contribuições de Nilma Lino Gomes (2003,2005, 2006b, 

2007, 2011), Kabengele Munanga (1999, 2003, 2005, 2006, 2010) e Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva (2003a, 2006, 2007, 2008). No campo dos direitos humanos contribuíram os 

estudos de autores como Santos (2009) e Candau (2012). Para a Educação Infantil foram 

utilizados os estudos de Gomes (2006a), Cerisara (2004), Kramer (2003), Rosemberg (2012) e 

Sarmento (2003), que também abordam a formação profissional. Dessa maneira a 

sistematização dos resultados deste trabalho tem como dentre as finalidades, contribuir com as 

discussões acerca da efetivação de práticas pedagógicas pautadas na abordagem da temática 

referente à educação para as relações étnico-raciais no cotidiano da instituição de Educação 

infantil, pois é a partir de um trabalho sistematizado que assegura que elas se sintam de fato 

representadas no seu contexto e que usufruam o direito de conhecer os elementos culturais 

também de toda matiz formadora da cultura brasileira. 
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Abstract 

This study, enrolled in the search line School Practice and Knowledge Application, had as its 

central objective: to understand the professionals of teaching representations of early childhood 

education in relation to the educational process of ethnic and race relations, in a Municipal 

Center of Goiania. We treat both analyze how to propose growth alternatives in the discussion 

regarding the effectiveness of teaching practices possibilities involving ethnic-racial relations in 

kindergarten. This study was based on the following specific objectives: approach the 

discussions for the education of ethnic-racial relations in early childhood education from the 

perspective of human rights; understand the fundamentals of education for racial ethnic 

relations in the context of research; investigate how the elements that constitute the identity of 

reverberate professionals in their pedagogical practices with respect to education for ethnic-

racial relations of children in its educational context. This case study has provided us with the 

all of the elements that constitute the identities of professions as well as possibilities in the 

perception of the senses and meanings that involve teaching practice from the perspective of 

the subjects participating in the research. These senses and meanings were linked articulately to 

the historical and socio-cultural context which they operate. As for the instruments and 

procedures we use, they document, analyze, and carry out observations, semi-structured 

interviews and questionnaires to listen to the professionals. Our theoretical perspective for the 

Education of Racial-Ethnic Relations is based on contributions from Nilma Lino Gomes 

(2003.2005, 2006b, 2007, 2011), Kabengele Munanga (1999, 2003, 2005, 2006, 2010) and 

Petronilla Beatriz Gonçalves and Silva (2003a, 2006, 2007, 2008). In the field of human rights 

contributed studies of authors such as Santos (2009) and Candau (2012). For Early Childhood 

Education were utilized Gomes's studies (2006a), Cerisara (2004), Kramer (2003), Rosenberg 

(2012) and Sarmento (2003), which also address the training. In this way the systematization of 

the results of this work is among of one the purposes we contribute to discussions about the 

effectiveness of teaching practices based on the thematic approach covering education for 

ethnic-racial relations in everyday childhood education institution, as it is from a systematic 

work that ensures they feel actually represented in context and they promise a right to know the 

cultural elements from every forming hues of Brazilian culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

É salutar às crianças que desde pequenas aprendam práticas sociais livres de 

discriminação, a superar preconceitos raciais e usufruir o direito de acessar os diversos 

conhecimentos das diferentes culturas que compõem a nação brasileira. Dessa maneira, 

compreendemos a importância trazer as discussões da Educação para as Relações Étnico-

Raciais como um processo educativo em que negros e não negros construam suas identidades 

positivamente. 

Diante dos desafios que circundam a efetivação de práticas pedagógicas referentes à 

educação para as relações étnico-raciais no cotidiano das instituições de Educação Infantil1, as 

discussões, o enfrentamento, o constante debate acerca dessa temática se configuram como um 

dever fundamental a ser assumido por todos envolvidos no processo educacional das crianças. 

Somente por intermédio de um trabalho sistematizado se pode assegurar que estas se sintam de 

fato representadas no seu contexto e que tenham o direito de conhecer e valorizar os elementos 

de sua cultura. 

Do mesmo modo se faz necessário o engajamento dos profissionais da Educação 

Infantil na luta em favor dos direitos humanos. Nesse sentido, a educação para as relações 

étnico-raciais e a compreensão da necessidade de mudanças culturais e institucionais passam 

também pela dimensão pessoal de cada sujeito que compõe os mais diversos espaços 

educativos. Não basta apenas conhecermos os documentos de marcos legais, pois o 

conhecimento por si só não garante a efetivação de propostas que ensejem o rompimento com 

práticas discriminatórias. Porém, reconhecemos que a subjetividade humana de cada 

profissional quanto aos efeitos do conhecimento e aos limites da formação profissional, bem 

como esses conhecimentos acerca da temática são possibilidades de rompimento com as 

práticas uniformizadoras e alienantes. 

Quanto à educação das relações étnico-raciais na perspectiva de valorização da cultura 

negra, podemos afirmar que, o contexto constituído historicamente pelos processos sociais foi o 

de indeferimento do direito das crianças acessarem os elementos culturais e as contribuições 

das diversas culturas, oriundas das várias matrizes culturais presentes na sociedade brasileira. 

                                                           
1Conceito de Educação Infantil atribuído pela Resolução do CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009: Art. 5º: Primeira 

etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 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, 2009, p. 18).  
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É devido à relevância da implantação da temática, que apresentamos este trabalho, 

cujo objetivo geral foi compreender as representações docentes no que se refere ao processo 

educativo das crianças quanto à educação para as relações étnico-raciais em um Centro 

Municipal de Goiânia. 

E com a finalidade de responder a questão, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos: aproximar das discussões para a educação das relações étnico-raciais na educação 

infantil, na perspectiva dos direitos humanos; compreender os fundamentos da educação para 

as relações étnico raciais no contexto da pesquisa; investigar de que maneira os elementos que 

constituem a identidade das profissionais reverberam em suas práticas pedagógicas no que se 

refere à educação para as relações étnico-raciais das crianças em seu contexto educacional. 

A discussão se deu na perspectiva dos direitos humanos, ancorada nas convicções de 

que as desigualdades raciais no Brasil se afiguraram como dificuldade para a maioria dos/as 

negros/as acessarem os direitos fundamentais dentre eles, a moradia, o emprego, a saúde e a 

educação que são direitos inalienáveis. A investigação se estabeleceu a partir da constatação 

dos desafios que circundam a prática pedagógica quanto à efetivação da educação para as 

relações étnico-raciais no cotidiano do trabalho junto às crianças pequenas. 

A metodologia considerou a “importância de trabalhar com a complexidade, a 

especificidade e as diferenciações internas dos nossos objetos de pesquisa, que precisam ser ao 

mesmo tempo, contextualizados e tratados em sua singularidade” (MINAYO, 2012, p. 25). 

Assim, para o desenvolvimento do estudo nos apoiamos na abordagem qualitativa da pesquisa 

em educação, tendo os pressupostos do estudo de caso como estratégia de pesquisa por se tratar 

de um campo específico. 

Essa metodologia possibilitou a busca circunstanciada de informações em uma 

investigação delimitada: a educação para as relações étnico raciais das crianças; 

contextualizada em uma Instituição de Educação Infantil. Observando a dinâmica, o contexto 

histórico, social, cultural e espacial do objeto de estudo da pesquisa: as representações docentes 

das profissionais da Educação Infantil referente ao processo educativo das relações étnico-

raciais das crianças, o foco da investigação centrou-se na ação educativa como mediação.  

Esse estudo de caso nos proporcionou a apreensão dos elementos que constituem as 

identidades das profissionais, bem como nos possibilitou a percepção dos sentidos e 

significados que envolvem a prática pedagógica a partir da visão dos sujeitos participantes da 

pesquisa. Esses sentidos e significados foram articulados ao contexto sócio histórico e cultural 

nos quais se inserem os sujeitos. Quanto aos instrumentos e procedimentos, utilizamos a análise 
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de documentos e realizamos observações, entrevistas semiestruturadas e questionários para 

ouvir as profissionais. 

A nossa perspectiva teórica para a Educação das Relações Étnico-Raciais se baseia nas 

contribuições de Nilma Lino Gomes (2003,2005, 2006b, 2007, 2011), Kabengele Munanga 

(1999, 2003, 2005, 2006, 2010) e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2003a, 2006, 2007, 

2008). No campo dos direitos humanos contribuíram os estudos de autores como Santos (2009) 

e Candau (2012). Para a Educação Infantil foram utilizados os estudos de Gomes (2006a), 

Cerisara (2004), Kramer (2003), Rosemberg (2012) e Sarmento (2003), que também abordam a 

formação profissional. 

A pesquisa teve como motivação inicial as inquietações pessoais, geradas pela 

vivência no exercício docente na Educação Básica, principalmente nos últimos dez anos de 

trabalho em espaços públicos de convivência, de educação e cuidado de crianças, menores de 

seis anos.  

Os critérios de escolha da instituição para o desenvolvimento da pesquisa foram 

estabelecidos a partir do contexto que envolve sua localização, número de agrupamentos 

atendidos e tempo de municipalização. Assim, a pesquisa foi realizada em um Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI), localizado na Região Noroeste de Goiânia, que atende 

hoje, 206 crianças entre seis meses a cinco anos e onze meses em período integral. Os estudos e 

pesquisas relativas ao processo de urbanização desta região tem revelado que parte significativa 

dos moradores é negra e/ou parda. Isso nos fez acreditar que o CMEI escolhido seria um 

contexto possível de efetivação e compreensão dos fundamentos para a educação das relações 

étnico-raciais das crianças negras. O tempo de municipalização foi um dos critérios de escolha 

justificado pela ideia de que as instituições com maior tempo de integração a Rede Municipal 

de Educação (RME), em tese, deveriam ter consolidado em suas práticas políticas pedagógicas 

as deliberações legais. Além disso, esperava-se também que estivessem assegurados os direitos 

das crianças bem como o avanço no processo de efetivação da Proposta Político-Pedagógica 

(PPP) da RME. Por fim o quantitativo de crianças como um número significativo de sujeitos 

reveladores de informações, mesmo que por meio da observação e não pela fala destes, também 

foi um critério de escolha. 

Para o estudo de campo realizamos inicialmente o estabelecimento de vínculos por 

meio das observações que se deram no meio do primeiro semestre do ano de 2014 com a 
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autorização da Secretaria Municipal Educação enquanto aguardávamos o processo de 

aprovação pelo CEP/UFG2, que se deu no segundo semestre de 2014. 

As observações ocorreram uma vez por semana, no decorrer de cinco meses, durante 

dez horas por dia, período em que as crianças chegam e permanecem no CMEI, ou seja, de sua 

chegada até a saída. O estabelecimento desse horário se fundamentou na importância de 

acompanhar a dinâmica da instituição em todos seus aspectos. Realizamos também análise 

documental a partir das fichas de matrículas das crianças; dos módulos e formulários de 

frequências das profissionais; das Propostas Pedagógicas da Instituição entre os anos de 2004 a 

2014; de alguns planejamentos e demais registros que compõem a documentação pedagógica3 

sistematizada pelas professoras. Participamos de reuniões de planejamento e estudo semanal e 

de um dos eventos promovidos junto à comunidade local. 

Este período se constituiu como momento favorável para a escolha dos sujeitos 

informantes da pesquisa. Até então a nossa intenção era obter as informações por meio dos 

questionários preenchidos somente pelas Professoras Regentes. Após esse período foram 

também incluídas, as Auxiliares de Atividades Educativas. Essa opção se deu a partir da 

percepção de que não é possível atribuir somente à professora regente, a responsabilidade dos 

processos educativos junto às crianças, já que estes além de intencionados, planejados, também 

são relacionais. Nessa perspectiva os limites humanos, os imputados pelo sistema bem como os 

de estrutura física implicam em reorganizações internas para que o atendimento ocorra sem 

prejuízos às crianças. 

Os encontros com as profissionais se deram por meio de rodas de conversas, nas quais 

fomos recolhendo os indicativos para a proposta de formação continuada, a partir da demanda 

do grupo o com o objetivo de elaboração do objeto educacional, conforme a exigência do 

Programa do Mestrado. O preenchimento dos questionários foi na presença da pesquisadora e 

para este momento realizamos dois encontros de planejamento juntamente com as 

coordenadoras para pensarmos na organização interna de atendimento às crianças. Apenas 

quatro profissionais concordaram em participar das entrevistas. 

As envolvidas diretamente com os resultados da pesquisa, leram e assinaram um 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE) para confirmarem sua livre anuência 

em participar. Esse terno foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da UFG. Trinta e seis 

                                                           
2 Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. 
3 Documentação Pedagógica, composta de planejamento, avaliação e outros registros que se encontra expresso na Proposta 

Político-Pedagógica que orienta o atendimento na Educação Infantil, intitulada “Infâncias e Crianças em Cena: por uma 

Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia”. 
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profissionais que atuam diretamente com as crianças (16 regentes, 19 auxiliares e 01 

coordenadora pedagógica) responderam os questionários. 

A dissertação foi organizada em quatro capítulos. No primeiro, intentamos discutir a 

importância de compreender os fundamentos sociológicos, históricos, filosóficos, pedagógicos 

e jurídicos para Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil na perspectiva dos 

Direitos Humanos. Esta compreensão articulada aos fundamentos políticos e teóricos sustenta 

as discussões decorrentes no que diz respeito aos desafios que circundam a efetivação do 

direito a educação pautada nessa temática.  

No segundo capítulo abordamos o campo da pesquisa por meio do diagnóstico 

sociológico do Centro Municipal de Educação Infantil pesquisado e seus sujeitos, buscando 

pela análise documental abordar a Educação para Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil 

em Goiânia e como a questão do direito aparece nas políticas públicas para educação. Também 

se buscou perceber de que modo a empiria se contrapõe aos referenciais teóricos escolhidos, às 

determinações legais e às últimas produções do Ministério de Educação e Cultura (MEC) para a 

Educação Infantil.  

O terceiro capítulo fundamentou-se no ato de desvelar as identidades das profissionais 

da Educação Infantil e os processos educativos das relações étnico-Raciais das crianças 

goianas, estabelecendo o diálogo entre teoria, metodologia, discurso oficial e prática 

pedagógica, de modo a contemplar as ações que subsidiem as professoras na compreensão da 

importância do desenvolvimento dessa temática.  

No quarto capítulo discutimos a importância da Educação das Relações Étnico-Raciais 

como uma proposta pautada na realidade da instituição pesquisada. Esta discussão compreende 

a análise dos resultados das questões contidas nos questionários e dos debates ocorridos nas 

rodas de conversa, que se constituíram como possibilidades de contribuir na efetivação de 

práticas pedagógicas que abordem a Educação das Relações Étnico-Raciais no cotidiano das 

instituições de Educação infantil. Essa dinâmica deu origem à construção coletiva de uma 

proposta de formação continuada/em contexto para subsidiar as práticas pedagógicas relativas à 

temática como área de conhecimento, conforme é previsto na Proposta Politico Pedagógica de 

Goiânia. 

Assim diversos encontros ocorreram durante o processo de realização da pesquisa. 

Dentre eles, um ocorreu devido à solicitação da instituição para que fizéssemos uma discussão 

com as profissionais acerca da temática, conforme o estudo em pauta. Essa solicitação veio ao 

encontro de nosso objetivo quanto ao desenvolvimento do “Objeto Educacional, ou Produto 
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Final”. Este consiste em uma proposta de contribuição para o campo da realidade pesquisada e 

uma exigência da modalidade do Mestrado Profissional. Dessa forma a pesquisa torna-se um 

estudo de caso, no qual não se busca apenas conhecer o fenômeno, a situação e/ou o problema, 

mas uma intervenção para transformação dessa realidade com o objetivo de auxiliar os sujeitos 

pesquisados a mais bem lidar com a sua realidade. Esse objeto educacional, após ser testado e 

analisado neste trabalho, pode ser aplicado em outras instituições que apresentam uma 

realidade semelhante ao campo da presente pesquisa. 

Na efetivação de práticas pedagógicas para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

no cotidiano da instituição de Educação infantil, elegemos a roda de conversa das profissionais 

como possibilidade de contribuir com a proposta de formação e reflexão da sua prática 

pedagógica. Essas rodas podem ser mediadas pelos elementos de um repertório que subsidie as 

discussões e possibilite a articulação da teoria com a prática. 

A roda de conversa como estratégia para a elaboração do objeto educacional se 

constituiu como uma das expectativas de formação reflexiva das profissionais e alternativas de 

assegurar a efetiva participação delas na sua construção. Essa roda de conversa pode ser 

compreendida como uma metodologia por ser composta de diversos eventos que incidem 

diretamente nos processos de: leituras coletivas, debates, vivências sensibilizadoras, percepção 

da realidade, além de guardar elementos significativos do cotidiano da instituição da Educação 

Infantil. As reuniões geralmente se dão em roda e estas em sua maioria são de caráter formativo 

E por fim, esperamos que este trabalho possa contribuir com a efetivação de práticas 

pedagógicas que pautem na importância da Educação para as Relações Étnico Raciais na 

Educação infantil. Que se constitua como possibilidade de conhecimento que permeie o 

cotidiano dos envolvidos nesse processo. Tendo em vista que o tratamento dos dados gerados 

embora tenha evidenciado uma realidade silenciada quanto às questões raciais, apontam 

indicativos de mudanças por parte das profissionais frente à ausência de um trabalho 

sistematizado contínuo na instituição e às situações de silêncio.  

De acordo com Lima (2008) tem se fortalecido, no contexto dos estudos étnico-raciais 

no país, a utilização dos conceitos de afrodescendência, etnia e identidade negra e, sobretudo, 

pelo conceito de raça como categoria historicamente implicada com a afrodescendência da 

população brasileira e do racismo como instrumento de desigualdade nos diversos espaços 

dessa sociedade. Nesse sentido, se faz necessário uma apresentação dos termos e bases teóricas 

de nosso trabalho os conceitos de: identidade, raça, cultura. 
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O conceito de Identidade se constitui em uma das categorias básicas desta pesquisa, 

por isso ancoramos nossas discussões nos autores que a abordam partir da ótica das relações 

étnico–raciais. Dentre eles destacamos as contribuições de Munanga (1999); Hall (2006); 

Gomes (2011) e Rabelo (2006). A compreensão conceitual de que identidade é relacional e faz 

parte da constituição da humanidade se encontra assim expressa pelo antropólogo Kabengele 

Munanga: 

 

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas. 

Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre selecionou alguns 

aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao alheio. A 

definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm 

funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra 

inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, políticos, 

psicológicos, etc. (MUNANGA, 1999, p. 177-178). 

 

No reconhecimento e na aceitação da diferença do outro, Stuart Hall (2006) considera 

que as identidades.  

 

São construídas no interior das relações de poder. Toda identidade é fundada sobre a 

exclusão e nesse sentido, é ‘efeito poder’. Deve haver algo ‘exterior’ a identidade. 

Esse ‘exterior’ é construído por todos os outros termos do sistema cuja ausência ou 

falta é constitutiva de sua presença (HALL, 2006, p.80). 

 

Portanto, identidades individuais e sociais são categorias culturalmente definidas. 

Assim as relações de poder e as dimensões de exterioridades e interioridades atuam na 

construção da identidade dialeticamente. Esse processo possui dimensões pessoais e sociais que 

não podem ser separadas, pois estão interligadas e se constroem na vida social. De acordo com 

Rabelo (2006, p. 18), “as identidades são formadas nos diversos papéis sociais que os 

indivíduos são chamados a exercer no convívio social e pelas relações de poder e de 

subalternidade que se estabelecem nesse contexto”. 

Gomes (2011, p. 47) cunhou a definição para identidade negra também em construção, 

pois “a identidade negra se constrói gradativamente, num movimento que envolve inúmeras 

variáveis, causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas no grupo social mais 

íntimo, no qual os contatos pessoais se estabelecem”. Esses contatos são perpassados pelas 

questões sensitivas, emocionais e afetivas que contribuem e influenciam na concepção de 

mundo por cada sujeito. Além disso, para Gomes,  

 

A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social, histórica, cultural e 

plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que 
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pertencem a um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com 

o outro. Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 

historicamente, ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso 

negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiros 

(as) (GOMES, 2011, p.47). 

 

Desse modo, subverter a ordem da subalternidade para se perceber positivamente foi 

um limite transposto por parte da população negra brasileira para a construção de sua 

identidade. No movimento de afirmação esses sujeitos responderam afirmativamente às 

necessidades de pertencerem a um grupo social para se referenciar.  

As relações étnico-raciais abordadas neste trabalho caminham ao encontro da 

superação do prisma biológico em que a noção de raça foi colocada. Propomos uma discussão 

pautada nas dimensões sociológica e política do fenômeno do racismo e das relações raciais na 

sociedade brasileira, pois, se refere a nossa própria dimensão de como nos enxergamos diante 

das diferenças étnico-raciais e sociais na formação da nação brasileira. 

Portanto, o termo raça4 que comparece no corpo do trabalho se articula ao termo 

étnico-racial, tendo em vista que nos referimos à multiplicidade de dimensões e questões que 

envolvem a história, a cultura e a vida dos negros no Brasil. Portanto, ele se baseia na 

concepção adotada e assumida pelo Movimento Negro e também por pesquisadores/as que o 

trazem como um conceito político que nos permite compreender determinadas desigualdades 

sociais, econômicas, culturais e políticas – construídas e vivenciadas historicamente em função 

de características físicas ou de origem regional ou cultural – e atuar pela superação delas. 

A cultura brasileira, em todos os seus aspectos, configura-se como um direito a ser 

assegurado às crianças. Entretanto, ao longo do processo histórico, diversos elementos dela não 

foram disponibilizados ou valorizados como patrimônio da humanidade, sobretudo no que diz 

respeito às contribuições do continente africano e do povo negro no Brasil: 

 

Essa produção cultural dos descendentes de africanos escravizados no Brasil tem sido 

entendida de diferentes formas: cultura negra, cultura afro-brasileira, africanidades, 

entre outras. Todavia, quando analisamos a fundo o que sabemos sobre ela, chegamos 

à conclusão de que sabemos muito pouco, ou o pouco que conhecemos ainda está 

repleto de naturalizações e visões estereotipadas (BRASIL, 2014, p 17). 

 

                                                           
4 Raça, no sentido sociológico, é um conjunto de indivíduos sensatos que possuem características físicas hereditárias comuns. 

Seus membros podem manifestar preconceitos biológicos quando deduzem das características físicas as disposições intelectuais 

ou morais, deles ou dos integrantes de outros grupos, sendo estes últimos colocados numa posição inferior [...] Etnia é um 

conjunto de indivíduos possuindo em comum uma língua, uma cultura, uma história, um território e não necessariamente uma 

unidade política. Seus membros desenvolvem preconceitos culturais quando manifestam tendências de valorizar sua visão de 

mundo e menosprezar a das outras etnias [...] (MUNANGA, 1990, p. 52). 
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Porém, o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural é algo a ser 

construído em uma perspectiva de importâncias equivalentes e não de detrimento de uma ou de 

outra. E isso se torna uma tarefa complexa, sobretudo, quando se trata de culturas produzidas 

por grupos sociais e étnico-raciais, cuja participação social e política foram minimizadas pelo 

poder hegemônico. 

Nessa lógica Gomes (2006a) afirma que a cultura nos diversos contextos é mais do 

que um conceito elaborado. Ela se refere às vivências concretas dos sujeitos, expressam suas 

concepções de mundo, reflete ainda as particularidades e semelhanças construídas pelos seres 

humanos ao longo do processo histórico e social. Por meio da cultura os diferentes sujeitos 

estipulam regras convencionam valores constroem e significam suas relações. 

A cultura, segundo Geertz (1973), é um contexto dentro do qual os acontecimentos 

sociais, as instituições e os comportamentos podem ser escritos com densidade. Ela consiste em 

estruturas de significados socialmente estabelecidos, ou seja, em sistemas entrelaçados de 

signos interpretáveis. 

Dessa maneira, as relações étnico-raciais são analisadas a partir da compreensão de 

cultura, como toda produção e organização da vida em sociedade. E a cultura — um dos 

fundamentos primordiais de caracterização e identificação de um povo ou de grupos sociais e 

étnicos, com seus modos de se estabelecerem e viverem em sociedade — é construída, 

apreendida e (re) significada historicamente pelas relações e interações entre os indivíduos e 

deles por meio de suas atividades no mundo. 

É sob tal perspectiva que se considera importante a valorização das diferentes culturas, 

ou seja, o entendimento dos meandros da construção cultural situados na dinâmica das relações 

sociais e políticas que compõem a sociedade brasileira. Esse é apenas um elemento a ser 

assegurado pelas políticas públicas educacionais, pois a discriminação e o preconceito contra as 

crianças negras não se resolvem apenas com o reconhecimento e a valorização das diferenças, 

visto que se desenvolvem também pelas desigualdades sociais e econômicas. Por outro lado, 

esse elemento é uma ferramenta necessária para recontar a história da população negra no 

Brasil e no mundo, assim como para conservar seus elos com o continente africano e com as 

diferentes culturas elaboradas nos mais diversos contextos. É essa análise que orienta a 

articulação entre a Educação Infantil e a educação para as relações étnico-raciais. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS, HISTÓRICOS, FILOSÓFICOS, 

PEDAGÓGICOS E JURÍDICOS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NA INFÂNCIA. 

 

"Temos o direito a ser tratados iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito 

a ser tratados diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades." (Boaventura Souza Santos, 2009, p.18). 

 

O contexto político educacional em que se encontram as discussões da educação da 

infância brasileira como direito social das crianças se constitui como momento propício na 

busca da compreensão de alguns fundamentos para Educação das Relações Étnico-Raciais em 

espaços educacionais. Ao propor essa discussão na perspectiva dos direitos humanos, 

ancoramos nossas convicções de que as desigualdades raciais no Brasil se afiguraram em 

dificuldades para a maioria de negros/as acessarem os direitos fundamentais: saúde, emprego, 

moradia, educação dentre outros. Trata-se de constatações veiculadas pelos meios de 

comunicação, que fazem parte das estatísticas e pautas de governo, bem como são evidenciadas 

nos estudos de Rosemberg (2012), o qual afirma que os recursos públicos não são igualmente 

distribuídos para os pobres e os ricos, para as regiões nas mesmas condições econômicas, bem 

como também não são distribuídos de maneira igual às diversas etapas da vida. Para a autora as 

crianças pequenas e de modo particular as crianças pequenas pobres e crianças pequenas negras 

são intensamente discriminadas pela sociedade brasileira. Reafirmando assim os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) que corroboram que as desigualdades 

econômicas e sociais entre brancos e negros são resultantes das diferenças de oportunidades de 

vida e de formas de tratamento, ou seja, de situações de discriminação racial imposta a 

população negra. A tabela 1 com dados dos IBGE demonstra as diferenças médias de salário 

nos anos de 1995 e 2006 de acordo com o gênero e a raça: 

Tabela 01- Rendimentos salariais de acordo com gênero e cor/raça 

 1995 2006 

Homens brancos R$ 1256,00 R$ 1.164,00 

Mulheres brancas  R$ 662,69 R$ 744,71 

Homens pretos e pardos  R$ 570,67 R$ 586,26 

Mulheres pretas e pardas  R$ 318,92 R$ 388,18 

Fonte: IBGE 2010 
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Como pode se verificar as desigualdades de classe, raça e gênero no mercado de 

trabalho são enormes impondo à população negra baixos salários. As desproporções salariais 

entre os homens negros e brancos são indicativos importantes para compreendermos as 

situações de preconceito e racismo que ainda permanecem na sociedade brasileira. Os homens 

brancos recebem um percentual de mais de 50% que os homens negros, e 70% a mais que as 

mulheres negras. 

Dessa maneira essas desigualdades violam os princípios da Constituição Federal de 

1988, conhecida como Constituição Cidadã, quanto aos preceitos que buscam garantir a 

igualdade entre todos e a não discriminação por qualquer motivo. De acordo com artigo 5º da 

Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade” (BRASIL, 1988). Essa Constituição, 

afirma ainda a igualde de gênero: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (art. 

5º, I). No art. 7º, inciso XXX, encontramos ainda: “proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. 

Entretanto, na prática não é isso que se observa, conforme os números demonstrados na tabela 

1 referente aos rendimentos salariais de acordo com gênero e cor/raça. 

Diante do indeferimento dos direitos das pessoas que sofrem diversas situações de 

exclusão social é que são necessárias medidas interventivas por parte do Governo e sociedade 

civil no intuito de assegurá-los a todas as pessoas que se encontram em estado de impedimento 

de usufruto destes. A Declaração dos Direitos Humanos, os diversos órgãos das Nações Unidas 

e diversas Organizações Não Governamentais (ONG’s) podem ser importantes contribuições na 

defesa dos direitos das minorias excluídas ou marginalizadas em diversas partes do globo 

terrestre, bem como no espaço escolar.  

Desse modo, destacamos os processos de adesão do Estado brasileiro aos principais 

instrumentos de direitos internacionais, com objetivo de alcançar a promoção, a defesa e a 

proteção aos direitos humanos. Tais iniciativas se afiguram como um dos elementos 

importantes que contribuem na viabilização de políticas públicas de promoção da igualdade 

racial e de combate ao racismo, particularmente no campo da educação. 

Segundo Parente (2009) a Declaração Universal dos Diretos Humanos, promulgada 

em 1948, se constituiu em uma maneira de repúdio e banimento dos genocídios e da eugenia 

praticada por nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Para a autora “esse documento propõe 

o resgate e a proteção da dignidade humana por meio de princípios universais de igualdade, 
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liberdade e autonomia, a serem implantados e respeitados pelos Estados Nacionais” 

(PARENTE, 2009, p. 249). Dentre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

destacamos: 

 

Art. 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir entre si num espírito de fraternidade. 

Art. 2º Todas as pessoas podem usufruir de todos os direitos e liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer tipo, especialmente de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento ou outro status. Além disso, não deverá ser feita distinção 

baseada no status político, jurídico ou internacional do país ou território ao qual 

pertence uma pessoa, seja ele independente, sob tutela, sem autodeterminação ou sob 

qualquer outra limitação de soberania. 

Art. 3º Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

[...] 

Art. 5º Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, 

desumanos ou degradantes.  

[...] 

Art. 12 Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no 

seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra ou reputação. Todo 

homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques [...]. 

 

Com o objetivo de assegurar esses direitos, previstos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, houve diversos eventos e iniciativas internacionais como convenções, 

declarações, pactos, plataformas, programas de ação e tratados de maneira que alguns de seus 

princípios fossem incorporados nas Constituições nacionais de vários países, inclusive na do 

Brasil. E em uma sociedade neoliberal, onde as desigualdades entre os grupos sociais estão 

presentes, acreditamos na importância das discussões sobre o reconhecimento e a afirmação 

dos Direitos Humanos, colocando a Educação nesse contexto, de modo a suscitar reflexões e 

ações em prol da efetivação dos direitos e da dignidade humana. 

Segundo Brochado (2006), a dignidade é compreendida como direitos humanos, 

quando ganha o relevo de universalidade e reconhecimento por diversas comunidades jurídicas, 

mesmo não estando ainda positivados nos ordenamentos nacionais; enquanto que utilizamos o 

conceito de direitos fundamentais para representar o leque desses valores que foram positivados 

nos ordenamentos jurídicos nacionais. Assim ela define os termos: 

 

Os termos direitos humanos e direitos fundamentais muitas vezes são empregados 

como sendo sinônimos, mas não se confundem, pois se entende por humanos aqueles 

valores ínsitos à pessoa humana, indispensáveis ao seu desenvolvimento em sua tripla 

dimensão bio-psíquica-espiritual, não necessariamente positivados pelas Cartas 

Constitucionais. São conteúdo ou materialidade dos assim chamados direitos 

fundamentais, que dão a formalização nas ordens jurídicas internas a tais conteúdos 

jurídicos (BROCHADO, 2006, p. 122). 
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Dessa maneira o direito que tratamos aqui é subjetivo às pessoas e não estão 

explicitamente afigurados em nome da lei, isto é, o direito positivo proveniente do Estado. 

Nesse sentido Rabelo (2010) afirma que a ideia de direitos naturais que são a base dos direitos 

humanos acompanha a humanidade desde os primeiros filósofos como Aristóteles. Para Rabelo 

os paradoxos entre sermos iguais e diferentes podem ser compreendidos de maneira relativa, 

pois, somos todos iguais em nossa humanidade por pertencermos a mesma espécie humana e 

pelas semelhanças genéticas. E diferentes por sermos constituídos de inúmeras diferenças que 

vão desde as singularidades às diferenças étnicas. 

Segundo Rabelo (2010), os direitos naturais humanos quando põem em evidência o 

pertencimento da espécie humana para todos destacaram a igualdade. Os movimentos 

revolucionários, quase sempre ligados à defesa desses direitos insistiram na questão da 

igualdade, fazendo desta a sua bandeira de luta. Enquanto que as forças conservadoras 

utilizaram o discurso da diferença, de demarcação de seus direitos e delimitação de seus 

interesses sociais. O que para este autor traz sérias implicações no campo jurídico e na área 

política, as forças conservadoras podem discriminar em nome do respeito para com as 

diferenças.  

Todavia, a lei pode ser compreendida como mediadora dos conflitos sociais ou como 

posição de um determinado segmento social. Conforme Pierucci (2000), a ideologia da direita 

nascida após a Revolução Francesa perdura até hoje, difundida no campo político e que 

influencia as relações sociais. O referido autor demonstra em sua pesquisa que pode se 

constituir em ciladas para aqueles que se inserem nos movimentos sociais esquerdistas e se 

deixam se seduzir pelas diferenças. E isso ocorre porque a causa das diferenças domina e 

supera a bandeira universalista da igualdade.  

Contudo, as causas das desigualdades são estruturais e o processo histórico evidencia 

o interesse e manutenção dessas, pois, “entre a igualdade e a diferença apresentadas como 

disjuntivas, e já o simples fato de assim pôr os conceitos pode ter implicações conservadoras 

duradouras, a direita já escolheu, desde sempre a diferença. E ela o fez desde seu nascedouro” 

(PIERUCCI, 2000, p. 29). De acordo com esse autor essa diferença encampada pela direita foi 

no sentido de manter seu posicionamento de que a noção de igualdade é incompatível com o 

seu modelo de vida em sociedade e é uma estratégia de manter-se em seus privilégios. 

O deslocamento da compreensão da desigualdade que marca a nossa história se 

encontrou fundamento no discurso dos representantes do que o autor chamou de “ultradireita”, 

os quais tão bem difundiram o ideário da revolução francesa, de igualdade fraternidade. Pois “a 
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certeza de que os seres humanos não são iguais porque não nascem iguais e, portanto não 

podem ser tratados iguais, quem primeiro a professou e apregoou nos tempos modernos foi a 

direita” (PIERUCCI , 2000, p. 19). É importante lembrar que Pierrucci chama de “esquerda” os 

movimentos sociais e políticos que contestam a manutenção dos privilégios e a exploração de 

nações, grupos sociais e de pessoas em situação de marginalização. Essa “esquerda” conforme 

o contexto histórico, favoreceu diversas lutas, dentre elas a independência política dos países 

africanos e asiáticos, a consolidação dos movimentos feministas, o gay power, os direitos civis 

dos negros. As postulações deste autor nos levam a indagar: como o capitalismo, por meio do 

discurso neoliberal converteu as desigualdades em diferença5? Embora o dicionário trate 

desigualdade e diferença como sinônimos, atualmente nas lutas das minorias6 os termos 

designam conceituações diferentes.  

Importante salientar que a igualdade da qual falamos aqui traz como pressuposto a 

ideia de respeito à diversidade. Isso significa a igualdade na diferença, ou seja, implica assumir 

que para que todos tenham assegurado o seu direito à igualdade, é necessário que se 

considerem as diferenças de cada grupo. É essencial reconhecer as particularidades e as 

necessidades específicas da população indígena, o histórico de escravidão da população negra e 

os papéis sociais assumidos por homens e mulheres. Assim o reconhecimento da diferença se 

constitui como instrumento fundamental para o alcance da igualdade e para a consequente 

aproximação dos indicadores sociais de cada um dos grupos que compõem a sociedade. 

Desse modo encontramos nesses pressupostos teóricos advertências importantes 

quanto aos mecanismos que nos levam a posicionamentos ingênuos diante das desigualdades, 

no sentido de desejarmos que elas sejam resolvidas por meio de simples ações, que visem à 

igualdade. Tais considerações revelam a necessidade de se reconhecer hoje as posições 

ideológicas que marcam a sociedade capitalista e as tensões entre a direita e a esquerda. Ao 

mesmo tempo em que ocorreu a expansão do lema tão conhecido, liberdade, igualdade e 

fraternidade pela Revolução Francesa, abriu-se caminho para a difusão definitiva do 

capitalismo que devido às suas características contribui para as desigualdades sociais. 

Quanto a isso, Pierucci (2000) afirma que a esquerda se modificou, se ocupando dos 

novos movimentos sociais, e o termo “diferença” é tomado a partir das demandas dos sujeitos 

atuais e de seus contextos que reivindicam o “direto à diferença”. A dificuldade é de fato 

                                                           
5 O dicionário Aurélio, online, apresenta oito palavras para designar desigualdade e no sentido abordado no trabalho significa: 

falta de igualdade; diferença. E diferença, aparece como qualidade daquele ou daquilo que é diferente; falta de semelhança, 

diversidade. 
6 Minorias, segundo Rabelo (2010, p. 15), são grupos étnicos, religiosos, sociais e sexuais que por suas características físicas, 

crenças, valores e práticas sociais são destituídos de aceitação social e de poder de decisão no âmbito político, bem como são 

marginalizados e estigmatizados pela sociedade envolvente. 



29 
 

 
 

compreender que as diferenças se constituem em uma bandeira de luta da esquerda e expressão 

das minorias, para as quais é salutar tomar o termo para além do binarismo da diferença entre 

negros e brancos, homem e mulher, que foram essa compreensão da direita.  

 

[...] estas novas divisas de esquerda que giram em torno do “direito à diferença” 

trazem consigo um ardil, instalado justamente nesta ambiguidade, uma debilidade 

hereditária: o fato de ter sido o amor a diferença alimentado no campo (ultra) 

conservador duzentos anos a fio, e só mui recentemente ter sido incorporado nalgumas 

faixas ou zonas do campo de esquerda. Este fato torna atual o clamor pelo “direito à 

diferença” dificilmente distinguível da defesa das diferenças próprias do estoque de 

certezas do senso comum conservador e do pensamento de direita (PIERUCCI, 2000, 

p. 31). 

 

O excerto acima nos possibilita observar as contribuições do autor quanto ao 

reconhecimento dos discursos ideológicos que influenciaram o pensamento da esquerda de 

maneira que o discurso desta se tornou agradável aos interesses direitistas. Contudo, Pierucci 

(2000) aponta que Direitos Humanos são possibilidades desmobilizadoras de parte do discurso 

apregoados pela direita por se constituir de um discurso não palatável aos seus interesses. 

Nos argumentos desse autor nos deparamos com um dilema diante das “ciladas da 

diferença”, porém, Rabelo (2010) afirma que somos iguais em nossa humanidade e, portanto, 

detentores de direitos que garantam nossa integridade física, moral, espiritual, psíquica e nossa 

dignidade social, econômica, política e cultural. Por outro lado, somos marcados por inúmeras 

diferenças ou dessemelhanças que nos remetem a uma ideia de diversidade étnica, cultural 

individual e material. Porque somos marcados, sobretudo por um modo de produção desigual 

que acarretam as desigualdades materiais, econômicas e sociais. 

Diante dos traços da desigualdade convertida em diferença, o Estado entra no cenário 

com o aparato das leis para garantir determinados direitos. Nesse sentido os direitos humanos 

tornam-se universais a partir de 10 de dezembro de 1948 quando a Organização das Nações 

Unidas (ONU) aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a finalidade de 

defender as liberdades fundamentais do homem e os direitos fundamentais: 

 

[...] são ditos fundamentais porque é necessário reconhecê-los, protegê-los e 

promovê-los quando se pretende preservar a dignidade humana e oferecer 

possibilidades de desenvolvimento. Eles equivalem às necessidades humanas 

fundamentais (DALLARI, 2004, p. 25).  

 

Em conformidade com o autor e as postulações anteriores, consideramos que o direito 

à vida, à saúde, à educação, à dignidade, se constituiu como fundamentais, porque são 

premissas para que se tenham as condições mínimas para viver, conviver e se desenvolver. E 
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por serem esses direitos universais, a sua garantia destes deve ser a mesma para todos sem 

distinção. A não efetivação desses direitos, na prática, para uma expressiva parcela da 

população acarretou em exclusões e marginalizações, especialmente dos negros.  

No Brasil, os investimentos em educação, saúde, emprego se configuram como 

benefícios, sobretudo, para a população excluída dos direitos sociais. Eles estão previstos na 

Constituição Federal de 1988 que é o principal marco jurídico na transição democrática e de 

institucionalização dos direitos humanos, instituindo o Estado Democrático de Direito, 

definindo como seus fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Um dos objetivos fundamentais 

da Carta Magna é a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais. Ela traz a concepção contemporânea de direitos humanos, que abrange a 

garantia não apenas de direitos políticos e civis, mas também de direitos econômicos, sociais e 

culturais. 

Contudo, ainda enfrentamos os desafios quanto ao usufruto dos direitos pelas minorias 

se constituindo um campo de constante atuação dos movimentos sociais, forçando o poder 

público a tomar medidas para cumprir esses direitos. Um evento considerado como um marco 

histórico recente foi a Conferência contra o racismo em Durban de 2001, com representantes de 

órgãos do governo e da sociedade civil organizada, entidades dos movimentos: negro, indígena, 

feminista, LGBT7 e de defesa da liberdade religiosa. Esses representantes mobilizaram-se no 

diálogo e debate dessas temáticas para que os resultados da Conferência de Durban sejam 

respeitados e as medidas reparatórias sejam implantadas e discutidas no Brasil, seguindo essa 

tendência presente no mundo atlântico. 

Acreditamos que para além das medidas reparatórias se fazem necessárias as 

intervenções sociais com vistas a alcançar toda a diversidade componente do nosso contexto 

atual. Nesse sentido, Candau (2012) defende a necessidade de inserir discussões no campo dos 

direitos humanos os assuntos que estão nas pautas das questões que envolvem a diversidade 

brasileira, de maneira que os princípios de igualdade de direitos não sejam confundidos com a 

invisibilidade das diferenças étnicas que caracterizam a sociedade. 

Tendo em vista que o discurso da igualdade incorporado do mito da democracia racial 

brasileira8 fez com que o ideário de homogeneidade tenha perdurado na sociedade contribuindo 

para que as diferenças se tornem em desigualdades. Neste sentido, compreendemos que “uma 

                                                           
7 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros.  
8De acordo com Rabelo (2015) trata-se do discurso sociológico brasileiro da primeira metade do século passado que afirmava 

que no Brasil não havia discriminação ou preconceito racial, especialmente quando se comparava a situação racial brasileira 

com outros países como os Estados Unidos. 
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política emancipatória dos Direitos Humanos deve saber distinguir entre a luta pela igualdade e 

a luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças,” (SANTOS, 2009, p. 18). Assim, 

acreditamos que muito ainda há de ser feito no campo social, político e econômico para que as 

diferenças sejam reconhecidas e que toda forma de exclusão seja eliminada. Pois, conforme 

demonstra Munanga: 

 

[...] existe um abismo que separam negros e brancos no nosso país. Uma das maneiras 

de superar este problema é o investimento sério em educação, saúde e emprego, 

beneficiando a população excluída destes direitos sociais. Pesquisas sobre 

desigualdades sociais revelam que mesmo dentro da camada mais pobre da população 

ainda existe um recorte étnico–racial. Entre os pobres, os negros se encontram em 

situação de maior pobreza e desigualdade. Por isto, para solucionar a consequência 

danosa do racismo na sociedade brasileira as políticas públicas precisam atingir não 

somente a população pobre, mas também, a população negra e pobre (MUNANGA, 

2005, p. 18). 

 

Dessa maneira, comungamos da ideia de que em um país democrático e de direitos, os 

avanços legais são importantes porque contribuem para a efetivação das leis. Porém, 

concordamos que as leis sozinhas não são suficientes para resolver todos os problemas de uma 

sociedade: “Não existem leis capazes de destruir os preconceitos que existem em nossas 

cabeças e provenientes dos sistemas culturais de todas as sociedades humanas” (MUNANGA, 

2005, p. 14). Para Munanga a educação se constituiria em uma possibilidade para que os 

indivíduos se sintam fortalecidos e capazes de questionar os mitos de superioridade branca e de 

inferioridade negra que foram construídos historicamente e neles introjetados pela cultura 

racista na qual foram socializados. Assim, este autor defende que as políticas que sustentam os 

direitos humanos devem ser as que assegurem o conjunto das necessidades das pessoas de 

maneira coletiva e atentem para as situações específicas na concretude da realidade. Por certo 

essas políticas devem defender os direitos humanos acompanhados de ações, de programas e de 

projetos efetivos comprometidos com a mudança, com a transformação da sociedade em sua 

complexidade e diversidade. 

Entendemos que as contradições do sistema capitalista são inerentes ao seu 

funcionamento e que ainda é necessário avançar continuadamente e não retroceder quanto aos 

direitos sociais políticos e civis já conquistados. É nesse contexto que Candau (2012) nos 

estimula a prosseguir consciente e criticamente na busca de superação de tensões, contradições 

e conflitos, caminhos de afirmação de uma cultura dos Direitos Humanos que penetre todas as 

práticas sociais e sejam capazes de favorecer processos de democratização, de articular a 
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afirmação dos direitos fundamentais de cada pessoa e grupo sociocultural, de modo especial os 

direitos sociais e econômicos, com o reconhecimento dos direitos à diferença (Ibidem, p. 399). 

Essas e outras questões são demandas que nos levam a compreender a presença das 

desigualdades sociais e econômicas brasileiras, as quais ocasionaram marginalidade social, 

pobreza e exclusão de pessoas. Por isso é necessária a participação da sociedade por meio dos 

movimentos e grupos que atuam politicamente, induzindo o Estado a criar leis e políticas que 

possam contribuir para o enfrentamento das desigualdades. 

Consideramos as desigualdades na contramão dos direitos humanos e destacamos os 

processos contraditórios em nosso país ao pensar a efetivação destes, a garantia do princípio de 

igualdade por meio do critério de propriedade. Assim excluiu–se, desde início do Estado nação, 

a população negra que, devido à escravidão a qual foi submetida, não usufruiu desse direito. 

Nesse sentido a primeira constituição a tratar dos direitos humanos foi a Constituição Imperial 

Brasileira de 1824. De acordo com a mesma, a inviolabilidade dos direitos civis e políticos 

baseavam-se na liberdade, na segurança individual e na propriedade. De lá pra cá as diversas 

constituições revelaram avanços e retrocessos, até chegarmos a nossa atual que, embora tenha 

seus limites, também possui contribuições para os direitos humanos. 

Sader (2007) afirma que a Constituição de 1988 veio para proteger os direitos 

humanos, o que poderia ter se efetivado ainda na Constituição de 1946, considerada uma bela 

Constituição, caso não tivesse sido derrubada pela ditadura. Para ele foi durante a ditadura 

militar que o tema dos direitos humanos ganhou espaço de destaque. A temática passou a 

disputar espaço no discurso hegemônico, no plano nacional, visando garantir igualdade de 

direitos, proteção da integridade física, direito a afirmar as diferenças. 

Então é neste cenário que as leis comparecem com a finalidade de garantir os direitos 

nas situações concretas dos sujeitos porque a desigualdade continua instaurada, mas é nessa 

tensão entre a desigualdade e direito que a exclusão permanece. É frente à exclusão e à 

segregação de pessoas que se encontram as políticas e os programas de ações afirmativas que 

possui como uma de suas finalidades o enfrentamento das desigualdades raciais e sociais 

brasileiras. Por outro lado, convém destacar que essas constituições e políticas públicas são 

frutos também das lutas sociais e políticas oriundas das articulações das minorias étnicas, 

sociais, sexuais e religiosas que geralmente exercem um papel de cobrança e atuação em defesa 

dos seus direitos.  

São estes pressupostos que orientam nossos intentos na compreensão de uma 

Educação para as Relações Étnico-Raciais na perspectiva dos direitos humanos. E porque na 
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Educação Infantil9? Por serem os direitos humanos considerados naturais, inalienáveis e 

universais, assim preconizados alcançam todas as crianças ou deveriam alcançar. No contexto 

em que vivemos é necessário colocar a questão racial na agenda da Educação Infantil? 

De acordo com Rocha (2003) a Educação Infantil possui uma identidade que considera 

a criança como sujeito de direitos e tem a função de oferecer-lhes condições materiais, 

pedagógicas, culturais e de saúde para isso, de forma complementar à ação da família. Portanto, 

as crianças que, neste tempo da vida requerem a mediação dos adultos em muitos aspectos de 

seu viver, necessitam das vozes adultas para que seus direitos sejam de fato assegurados. E no 

tocante à educação infantil é fundamental que sejam priorizadas as práticas pedagógicas como 

um direito da criança aprender se humanizando. São esses aspectos que se constituem nas bases 

para Educação das Relações Étnico-Raciais da infância. Do mesmo modo eles se relacionam 

com a compreensão das representações docentes sobre essa temática ora estudada. 

 

1.1. Direitos humanos e políticas públicas para a infância brasileira 

 

Ao falarmos de direitos humanos e políticas públicas para a infância brasileira, 

consideramos as contribuições de Azevedo (1988) ao afirmar que toda política pública é 

oriunda do embate da sociedade civil com o Estado pela garantia dos direitos. Esses processos 

são marcados pelas contradições sociais e influenciados pelo discurso neoliberal que, 

geralmente, acaba prevalecendo para os interesses da classe hegemônica, detentora do capital.  

Assim, neste campo de tensão, consideramos a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948, como um marco histórico dos direitos humanos 

para a infância, ao aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 25 dessa 

declaração estabelece cuidados e assistência especiais à maternidade e à infância. Para as 

crianças reconhece uma proteção social, independentemente se nascidas dentro ou fora do 

matrimônio. 

Essas transformações provocaram a edição da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de 

novembro de 1959. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, afirma os direitos 

humanos, com base no princípio da dignidade e o valor do ser humano e no Princípio X afirma 

que: 

                                                           
9Utilizaremos as inscrições em maiúsculas para as iniciais de Educação Infantil para nos referirmos a uma das etapas de 

Educação Básica. 
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A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação 

racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada dentro de um espírito 

de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais e 

com plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de 

seus semelhantes. 

 

Além disso, são nas tensões sociais que emergem as possibilidades de atuação do 

Estado na garantia desses direitos e princípios. Assim, um novo panorama para as políticas 

educacionais desenhou-se a partir da promulgação da Constituição de 1988. De acordo com 

Souza (2006) na segunda metade da década de 1980, com as movimentações em torno do 

debate pela Assembleia Nacional Constituinte, os movimentos sociais alcançaram maior êxito 

com relação às políticas públicas para a infância. A partir desse período, em decorrência de 

longo processo de lutas e conquistas, a infância é exposta na agenda pública, assegurando à 

criança um estatuto de sujeito de direitos, evidenciando a concepção da criança cidadã, da 

infância como tempo de vivência plena de direitos. 

De acordo com Soares (2009), a Convenção dos direitos da Criança (1989) se 

constituiu em um evento internacional fundamental em relação ao arcabouço teórico-jurídico-

legal para a proteção da infância e da criança. Ao realizar os estudos sobre os direitos previstos 

na convenção, a autora expressa sobre os paradigmas e contradições existentes entre eles em 

função de como a criança é concebida pela sociedade. Pois para ela o trabalho de atribuir 

direitos à criança tem sido árduo e moroso, “quer devido à lenta consciencialização da 

sociedade acerca de tal necessidade, quer devido às dificuldades que se colocam à interpretação 

e aplicação de direitos para as crianças em contextos culturais diversos e em épocas históricas 

distintas” (SOARES, 2009, p. 7). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069/1990, com a atribuição ao 

Poder Público na prioridade e efetivação dos direitos das crianças, e a Lei Orgânica da 

Assistência Social, lei 8.742/93, na definição da assistência social como direito do cidadão e 

dever do Estado, objetivam a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à 

velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Essas leis e suas prerrogativas — 

mesmo com suas fragilidades quanto à efetivação — são consideradas avanços para a infância 

brasileira no que se refere ao amparo, à assistência e aos direitos. No entanto, percebe se no 

trabalho com crianças, o desafio em colocá-las em prática. Assim o ECA é considerado uma 

das leis mais avançadas do mundo para a proteção das crianças, apontando direitos que devem 

ser garantidos e respeitados por toda a sociedade, reforçando os preceitos assinalados na 

Constituição Federal. 
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E para compreendermos e situar a criança da qual falamos neste trabalho, ancoramos 

nossos estudos nas discussões de alguns estudiosos da Sociologia da Infância, dentre eles: 

Rocha (2011), Sarmento (2004) e Siqueira (2011) com suas contribuições quanto a nossa 

compreensão de infância na conceituação, cuja concepção envolve os contextos sociais e 

familiares, as diferentes temporalidade e maneiras que as crianças vivem suas infâncias porque: 

 

[...] historicamente as categorias infância e criança tiveram seus significados 

modificados devido às inúmeras transformações sociais, políticas e econômicas, fato 

que alterou o sentido e a forma de conceber os diferentes sujeitos e seus tempos de 

vida. O que se quer destacar neste documento é que não existe uma única concepção 

de infância e criança, mas diferentes infâncias e crianças que se constituem em 

diferentes contextos sociais (SIQUEIRA, 2011 p. 21). 

 

Assim “infância é simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracional, e um 

grupo social de sujeitos ativos, que interpretam e agem no mundo” (SARMENTO, 2004, p. 36). 

Portanto, de acordo com o conceito referenciado falamos de sentidos, significados, atribuições 

dadas à infância historicamente e conforme a organização social a que se encontra a criança. 

Siqueira (2011) nos ensina que pensar a infância é pensar também o lugar que esses 

sujeitos ocupam nas relações sociais, para compreender como se constituem os traços da 

autoridade, da cultura e da subjetividade nesse tempo da vida. Desse modo este autor retrata um 

conceito de infância como construção histórica e cultural, definidos pelos contrastes sociais, 

por intermédio estatal, pela lógica capitalista, bem como pelas contradições de classes e 

regulamentação pelos adultos. Assim a infância “é uma construção social que se dá num tempo 

da vida marcado por singularidades e universalidades no plano natural-social e lógico”-

(SIQUEIRA, 2011, p. 23). 

A infância da qual falamos não pode ser compreendida como uma abstração, e sim 

como um tempo da vida que por um conjunto de fatores se articula com a sociedade e inclui a 

família, a instituição educativa, entre outros que colaboram para que haja determinados modos 

de pensar e viver a infância.  

Rizzini (2004 e 2011) discute a assistência à infância brasileira, contextualiza 

historicamente o processo da instalação do Estado liberal brasileiro aos moldes dos países 

europeus e dos Estados Unidos. Tal processo representava a imposição de uma nova ordem 

urbana, contrastada com a vida rural, em que os conceitos, os hábitos e os costumes eram 

influenciados por quem os nomeou de “cidade protótipo do moderno, do culto à civilização, 

que exercia um fascínio sobre as pessoas, principalmente as da elite política e econômica” 

(RIZZINI, 2011, p. 30). Nesse contexto, a autora aborda as mudanças de enfoque dadas à 



36 
 

 
 

criança em fins do século XIX e início do século XX. Sendo que a criança passa da submissão 

à categoria do que Rizzini denomina de “patrimônio e chave para o futuro”. A criança é 

concebida como alguém que requer a intervenção caritativa para que se torne uma pessoa 

“boa”, que se encaixe no ideário do protótipo moderno. Isso não merecia destaque nos estudos 

por parte dos pesquisadores, pois; 

 

No Brasil, apenas recentemente a história da criança tornou-se temática privilegiada 

dos estudiosos. Um balanço da produção nacional por temas, realizado a partir de 212 

textos, mostrou que até 1988 (ou seja, vinte anos atrás), somente doze publicações [...] 

“A maior parte da literatura sempre foi marcada pelo tom da denúncia e pela discussão 

da violência tout court da sociedade sobre o ‘menor’” (RIZZINI, 2011, p. 19). 

 

No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a criança, filha da pobreza — ‘material 

e moralmente abandonada’ —, como ‘um problema social gravíssimo, ’objeto de uma ‘magna 

causa ‘a demandar urgente ação. Do referencial jurídico claramente associado ao problema, 

constrói-se uma categoria específica — a do menor — que divide a “infância em duas e passa a 

simbolizar aquela que é pobre e potencialmente perigosa; abandonada ou ‘em perigo de o ser’; 

pervertida ou ‘em perigo de o ser’ [...] diversas intervenções serão firmadas, de modo a 

classificar cada criança e colocá-la em seu devido lugar” (RIZZINI, 2011, p. 26).  

Nesse caso, é importante considerarmos os fatos históricos para a compreensão do 

processo de formação da nação brasileira, tendo em vista que ele foi marcado pela exclusão, 

empobrecimento das pessoas e, sobretudo, pelas atrocidades cometidas contra as crianças. 

Semelhantes questões denotaram as preocupações dos estudiosos da época. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), no artigo 4º 

apresentam orientações que devem ser observadas para a constituição das propostas 

pedagógicas e estas devem levar em conta a concepção de criança e de seu processo de 

desenvolvimento sendo, a criança considerada o centro do planejamento curricular, 

compreendida como um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas, vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, assim como constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Sem dúvida, é importante compreendermos que as políticas públicas têm raízes 

históricas profundas. Nesta perspectiva, é recomendável que as instituições de Educação 

Infantil incluam em suas propostas pedagógicas os princípios assegurados pela Constituição e 

efetivem ações, por meio das práticas cotidianas, para gerar conhecimento; formar atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos para o reconhecimento de seu pertencimento étnico-

racial. Ademais é preciso que tais ações tenham como meta o direito das crianças negras se 
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reconhecerem na cultura nacional, expressar sua visão de mundo, manifestar-se com 

autonomia, individual e coletiva e que tenham seus direitos igualmente garantidos e suas 

identidades valorizadas. 

 

1.2. Educação Infantil como políticas públicas no Brasil 

 

A educação no artigo nº 205 da Constituição brasileira é considerada como “direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Discorrer sobre as questões 

referentes à Educação Infantil como política pública brasileira nos leva a pensar as 

configurações politicas, sociais e espaciais dessa etapa de educação básica, bem como buscar 

compreender sua função e, sobretudo, situar os sujeitos centrais dessa etapa, isto é, as crianças 

pequenas. 

As crianças, hoje compreendidas como seres que se constituem em seus diversos 

contextos históricos e sociais, são consideradas como sujeitos históricos e de direitos que se 

expressam por meio de seu existir de maneira concreta, conforme assinalou Kuhlmann Jr. 

(2011, p. 31): “as crianças concretas, na sua materialidade, no seu nascer, no seu viver ou 

morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela se fazem presentes, nos seus mais 

diferentes momentos”. Desse modo essa concepção de criança implicou em mudanças no 

sistema educacional conforme as postulações a seguir. 

 

O modo como evoluiu o sistema educacional articulou-se ao modelo imprimido à 

modernização capitalista e ao processo pelo qual se estabeleceu um tipo peculiar de 

cidadania. [...] o Estado, ao mesmo tempo em que estabelece o conjunto de normas 

para a regulação do setor, vai atendendo pontualmente às demandas educativas. 

Expandiram-se as oportunidades, sem que a escolarização primária universal fosse 

assumida concretamente como uma prioridade (AZEVEDO, 1988, p. 37). 

 

Assim, as políticas voltadas à educação de crianças defendiam a educação 

compensatória com vistas à compensação de carências culturais, deficiências linguísticas e 

defasagens afetivas das crianças provenientes das camadas populares. Sendo assim, como que a 

questão do direito aparecia e aparece nas políticas públicas para Educação Infantil? Como 

ficava e ainda fica o direito garantido na Lei que versa sobre o reconhecimento e valorização da 

história, cultura e identidade da criança negra? 
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Acreditamos que as respostas concretas para as questões acima colocadas fazem parte 

dos debates e das construções históricas pelos movimentos sociais frente à luta para efetivação 

de politicas públicas para a educação. E, no tocante à Educação Infantil, essas políticas 

públicas, ganharam caminhos diversos, ao longo do tempo e só recentemente foram agregadas 

ao sistema educacional, influenciadas por mobilizações históricas e outras políticas. As 

demandas da população trabalhadora exerceram importantes influências na conquista dos 

direitos sociais e civis das crianças, sobretudo para fazer-se valer o direito à Educação Infantil 

como um dos direitos das crianças e dever do Estado, que foi postulado na legislação nacional. 

A Constituição Federal de 1998 definiu, em seu artigo 227: 

 

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, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência e opressão (BRASIL, 1988). 
 

Assim, a Educação Infantil foi assegurada na Constituição Federal de 1988 como 

dever do Estado e dos municípios, responsabilizados pela assunção dessa etapa de Educação 

Básica para todas as crianças de zero a seis anos de idade, espaços destinados para o seu 

desenvolvimento. Isso, além de representar um avanço como construção social, é um marco 

expressivo na transição da relação caritativa para assegurar o direito da criança, que é 

concebida como no artigo 4º da Resolução nº 05/2009 do CNE/CEB: 

 

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, 2009a, p. 18). 

 

A criança como ser histórico e de direito se constitui como destinatária da política 

pública, resultante das mobilizações políticas dos movimentos sociais que colocaram a infância 

na agenda pública, e ampliou a compreensão do conceito de a criança como sujeito de direitos, 

reforçando a concepção da criança cidadã, da infância como tempo de vivência plena de 

direitos. 

Nesse sentido a Carta Magna atribuiu e reconheceu o caráter educativo das instituições 

educacionais para crianças menores de seis anos, antes pertencentes à área da assistência social 

passando a se incorporar à área da educação básica. E trouxe pela primeira vez a expressão 

educação infantil e que o atendimento das crianças de zero a seis anos fosse realizado nas 

creches e pré-escolas. Bem como postulou sobre a garantia constitucional do dever do Estado 
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com esse atendimento para as crianças pequenas não apenas como política de favorecimento ou 

benefício das mães trabalhadoras, mas antes de tudo se figurando como um direito das crianças 

(artigo 208, inciso IV). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990) preconiza e reafirma a 

centralidade desses sujeitos como cidadãos de direitos. Para os pais trabalhadores, a 

Constituição Federal de 1988 prevê ainda, em seu artigo 7º, o direito à assistência gratuita para 

as crianças desde o nascimento até seis anos de idade. Embora neste artigo seja possível a 

interpretação do direito do trabalhador, é fundamental assegurá-lo como direito da criança dada 

a sua compatibilidade e o seu caráter de luta social, conforme Kuhlmann Jr: 

 

Daí a preposição de que as instituições de Educação Infantil precisariam transitar de 

um direito da família ou da mãe para se tornarem um direito da criança. Como se 

esses dois direitos fossem incompatíveis, como se as instituições educacionais fossem 

um direito natural e não de uma construção social e histórica (KUHLMANN JR., 

2011, p. 12). 

 

O ECA é considerado uma das leis mais avançadas do mundo no que se refere à 

proteção das crianças. O documento aponta os direitos que devem ser garantidos e respeitados 

por toda a sociedade, reforçando os preceitos com relação à educação infantil, assinalados na 

Constituição Federal.  Porém, destacamos a dificuldade quanto à efetivação desses direitos na 

prática. Pois, falar em direitos supõe considerar condições básicas de exercícios de uma 

educação de qualidade para todos os níveis e modalidades. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB n° 9.394/96, também 

contribuiu na ampliação dos direitos, assegurando que a Educação Infantil oferecida nas 

instituições educacionais fosse integrada à educação básica, sendo a partir de então 

compreendida como a primeira etapa do sistema de educação. Portanto, a partir dela a 

Educação Infantil se constitui com um direito subjetivo das crianças pequenas.  

Diversos fatores influenciaram tal decisão, primeiramente há que se observar um 

avanço do conhecimento científico sobre o desenvolvimento infantil aliado ao reconhecimento 

da sociedade acerca do direito da criança à educação nos primeiros anos de vida. Em segundo 

lugar, a participação crescente da mulher no mercado de trabalho, que organizada pelo 

movimento sindical e de mulheres, reivindicaram a ampliação das instituições de Educação. 

Em terceiro lugar, frutos dessas contingências o processo de democratização da sociedade e da 

educação no Brasil tornaram “possíveis o acesso e a permanência de considerável número de 

crianças de zero a seis anos de idade em diversas instituições educativas, das públicas às 
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privadas, sendo contempladas nessas últimas as instituições filantrópicas assistenciais, 

comunitárias e totalmente privadas” (BRASIL, 2006, p. 33). 

Dentre os pressupostos legais, estes foram os que constituíram a educação da primeira 

infância como política pública. E de acordo com Kramer (2003) eles trazem uma reflexão 

acerca das questões políticas que se configuram como argumentos aliados à importância da 

Educação Infantil, no plano dos direitos sociais da infância, e delineiam possibilidades de 

enfrentamento no panorama das desigualdades. O que por si não assegura os direitos das 

crianças, dados os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Para esta autora a Educação 

Infantil, embora se caracterize por um direito assegurado, ainda sofre com a precarização de 

políticas municipais, em que atendem a um número excessivo de crianças em relação aos 

espaços disponibilizados; os materiais utilizados são inadequados às atividades infantis; os 

baixos salários pagos aos profissionais que atuam nessa área; e, em alguns casos, o despreparo 

dos professores. 

Quanto à importância de políticas públicas destinadas à construção de instituições 

educacionais para as crianças na sociedade contemporânea, Aquino (2009) aponta as 

contradições entre o direito posto no papel e sua efetivação na prática, pois, enquanto para 

algumas crianças compreende uma possibilidade de socialização, para outras é um espaço 

irreal, em virtude da falta de vagas, tendo em vista que o processo de universalização desse 

direito é bastante lento. 

Contudo, consideramos as postulações acerca dos direitos como avanços significativos 

no campo de defesa e proteção da infância e da criança apesar de a infância contemporânea 

ainda apresentar-se marcada pelos paradigmas e pelas contradições existentes entre a maneira 

que a sociedade a concebe e as articulações dos direitos: 

 

As tensões que existem entre o exercício dos direitos de proteção e de participação são 

constantes e de uma complexidade acentuada, uma vez que apoiam perspectivas quase 

antagónicas: por um lado, a defesa de uma perspectiva da criança, como dependente 

da proteção do adulto e incapaz de assumir responsabilidades, por outro lado, uma 

perspectiva da criança como sujeito de direitos civis básicos, incluindo aí o direito de 

participação nas decisões que afetam as suas vidas (SOARES, 2009, p. 8). 

 

Assim, para as crianças, como sujeitos sociais, políticos e culturais, devem ser 

pensadas ações e propostas que assegurem seus direitos, principalmente, pela garantia do 

acesso à Educação Infantil em instituições gratuitas e com atendimento de qualidade, 

independente da etnia, credo e classe social à qual a criança pertença. 
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A Resolução do CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil estabeleceu os princípios e fins das instituições 

de Educação Infantil. Para tanto, é necessário que elas desempenhem as funções de assegurar às 

crianças, formação integral ao exercício da cidadania. Também é preciso que sejam propiciadas 

oportunidades educacionais de sociabilidade e de socialização às crianças de diferentes 

contextos sociais, bem como lhes possibilitem vivências e experiências infantis e acessos aos 

bens culturais. As determinações desse documento contribuem positivamente para formação 

integral das crianças no sentido de que vislumbram que exerçam os seus direitos civis, 

humanos e sociais com mesma igualdade de oportunidades e de condições e deles usufruam. 

Para isso as DCNEI, em seu artigo 6º, determinam que as propostas pedagógicas das 

instituições de Educação respeitem os fundamentos norteadores, que são os princípios éticos, 

políticos estéticos10 interdependentes que devem reger a vida e o funcionamento das 

Instituições de Educação Infantil. 

Por sua vez, para que as instituições de Educação Infantil sejam de fato um lugar para 

as crianças aprenderem e se desenvolverem é necessário que o sistema de educação viabilize 

politicas públicas para que essas instituições cumpram sua finalidade. Por isso consideramos 

tão importante quanto compreender a concepção de criança hoje, ser necessário que se discuta 

permanentemente acerca do lugar das crianças, pois, são as determinações materiais e culturais 

que influenciam na constituição dos diversos sujeitos com suas subjetividades. 

A esse respeito, Kapple, Aquino e Vasconcelos (2005) reafirmam a necessidade de 

assegurar o direito à educação das crianças de zero a seis anos de idade, em creches e pré-

escolas públicas de qualidade e defendem a ideia de que esse direito contribui para a construção 

de uma sociedade mais igualitária. Nesse sentido, a Educação Infantil tem como função a 

formação cultural, social e integral da criança de zero até seis anos em um espaço coletivo, 

conforme o artigo 4º da Resolução nº 05/09 CNE/CEBAssim cabe à Educação Infantil 

                                                           
10 Neste artigo, são reafirmados os princípios básicos da Educação Nacional, e por sua vez da Educação Infantil, sendo eles: 

princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. Assim, as instituições têm papel fundamental em oportunizar as 

crianças momentos de manifestações de seus sentimentos, vontades, desejos, curiosidades, promover a valorização das 

produções individuais e coletivas, promover a conquista da autonomia, ampliar as possibilidades de oportunidades, 

estabelecendo as relações e vivências como metodologia principal do alcance desses objetivos. Princípios políticos: dos 

direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Assim, a proposta de trabalho da educação 

infantil deve educar a criança para a cidadania, analisando se suas práticas educativas promovem a formação participativa e 

critica em que as mesmas possam expressar seus sentimentos, colocar suas ideias, seus questionamentos e se desenvolvam de 

forma individual, contribuindo para que ela estabeleça uma perspectiva de coletividade, criando condições para que aprenda a 

opinar, considerar os sentimentos e ideias dos outros e respeitar as diferenças. Princípios estéticos: valorização da 

sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Devem-se oportunizar 

momentos voltados para a sensibilidade, para o ato criador e para as construções das crianças, garantindo a participação em 

experiências diversificadas.  
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promover a autonomia das crianças em espaços para a sua integração, integridade e inteireza e 

ainda, 

 

[...] que garanta o direito à infância e o direito a melhores condições de vida para 

todas as crianças (pobres e ricas, brancas, negras e indígenas, meninos e meninas, 

estrangeiras e brasileiras, portadoras de necessidades especiais etc.) deve, 

necessariamente, mediante nossa diversidade cultural e, portanto, a organização do 

espaço, contemplar a gama de interesses da sociedade, das famílias e prioritariamente 

das crianças, atendendo às especificidades de cada demanda a fim de possibilitar 

identidade cultural e sentido de pertencimento (FARIA 2007, p. 69). 

 

Neste sentido a instituição de Educação Infantil é um local propício para que os 

direitos das crianças possam ser assegurados por meio de ações que considerem suas 

especificidades seus desejos e necessidades. Ademais que se constituam em espaços 

privilegiados de materialização da diversidade cultural das crianças bem como possam 

apreender e ensinar por meio de suas experiências e vivências. 

O conceito de experiência tomado aqui é conforme a ciência moderna propõe deve ser 

compreendido como um processo singular, que produz diferenças, heterogeneidade, 

pluralidade. Como evento não repetitivo, que se abre para o desconhecido, o inesperado, a 

incerteza, e que por isso, não pode ser antecipado e previsto de antemão. Para Thompson (1981, 

p.189), a experiência é importante 

 

[...] Pois as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no 

âmbito do pensamento e de seus procedimentos, ou (como supõem alguns praticantes 

teóricos) como instinto proletário etc. Elas também experimentam sua experiência 

como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações 

familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou (através de formas mais 

elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. Essa metade da cultura (e é uma 

metade completa) pode ser descrita como consciência afetiva e moral. 

 

Nesse sentido também o conceito de vivência, segundo Toassa (2011, p. 31-35) é 

importante, pois este se afigura como um "estado de espírito, expressão da existência de um (a) 

forte (poderosa) sentimento (impressão) experimentada". Para a autora é uma situação 

impregnada de intensos sentimentos que envolvem "qualidades emocionais, sensações e 

percepções, acarretando uma imersão do sujeito no mundo". Assim, o conceito de vivências foi 

cunhado por ela como um conjunto de sentidos, significados e emoções advindos do interior 

dos sujeitos. 

Acreditamos na compreensão de vivências como atividades significativas e afetivas na 

vida social das crianças e como um princípio fundamental na ampliação de conhecimentos de 

si, do outro e do mundo. São as vivências de cada criança que lhes possibilitam a ocorrência do 
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conhecimento, algo constituído e constituinte de experiências que se configuram como novas 

por intermédio da convivência das crianças e das relações que elas estabelecem com o mundo 

ao seu redor e nestas relações apreendem e se desenvolvem. 

Assim para falarmos de aprendizagem e desenvolvimento nos ancoramos na teoria 

histórico-cultural de Vygotsky (2007) que considera que nenhum processo de constituição da 

subjetividade, do aprendizado e do desenvolvimento ocorre desvinculado da relação entre 

indivíduo e sociedade. Ambos se constituem reciprocamente, fato que resulta da presença 

humana na história. 

É também nas interações e práticas sociais que as crianças se constituem, recriam 

papéis, concebem e modificam espaços, reconhecem diferenças, vivenciam situações de 

desigualdades e exercício de poderes, se humanizam e constroem humanidades por meio de seu 

existir. Vygotsky (2007) afirmou ser isso um processo decorrente da cultura. Para esse 

estudioso o homem nasce com funções elementares que são aquelas funções próprias dos 

animais e que, na interação com os outros seres humanos e com a cultura, desenvolve processos 

psíquicos, próprios da espécie humana. Portanto, a cultura é imprescindível na humanização do 

homem, pois, nela se materializam os elementos que se configuram como produção humana e 

os diferenciam dos animais por meio da atividade. Desse modo o ser humano se apropria da 

cultura a transforma ao mesmo tempo em que se constitui como sujeito. 

Para Siqueira (2011) toda atividade é mediada e envolve o saber fazer e o saber 

compreender, produzindo objetivação e subjetivação. Assim a atividade na instituição de 

Educação Infantil é tudo aquilo que as crianças realizam e que produzem modificações em si 

mesmas, nos outros e no espaço. É a criação de significações pelas crianças. 

Desta feita, consideramos que as crianças apreendem e se desenvolvem por meio das 

interações e práticas cotidianas possibilitadas a elas em seus contextos e estabelecidas com os 

diferentes sujeitos. Do mesmo modo as DCNEI (2009) reafirmam a necessidade de que as 

vivências estejam presentes nas práticas pedagógicas, permeiem as relações das crianças 

pequenas tendo em vista que elas aprendam e se socializem nestas relações, nas ações e nas 

interações, tanto com as pessoas quanto com o mundo ao seu redor. Portanto, as vivências se 

evidenciam por meio de atividades significativas e afetivas na vida social das crianças porque 

“o resultado da atividade é tanto a produção de uma realidade humanizada quanto a 

humanização do sujeito que a empreende, em face da relação inexorável entre sujeito e 

sociedade” (ZANELLA, 2004, p. 131). 
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Para que se cumpra a função política e social da Educação Infantil considerando a 

historicidade da criança e para que esta seja tomada como sujeito de diretos e 

consequentemente partícipe do seu processo educativo, há de se pensar também nos 

pressupostos pedagógicos pelos quais se assegure à criança o seu direito às aprendizagens. 

Do mesmo modo é muito tão importante considerar as profissionais da Educação 

Infantil11, tendo em vista que é delas a incumbência de propiciarem experiências e vivências 

significativas às crianças no sentido de que estas conheçam o mundo, e constituam suas 

singularidades e vivam suas infâncias. Ademais que essas experiências sejam articuladas com 

as dimensões do cuidar e educar que, além de se considerar as especificidades de cada criança 

com suas necessidades, desejos, queixas, também articule essas singularidades com as 

dimensões culturais, familiares e sociais, ou seja, experiências que possibilitem interações da 

criança com o mundo. Um mundo que transita permanentemente entre o passado (as tradições, 

os hábitos e os costumes) e o novo (as inovações do presente e as perspectivas para o futuro). E 

a criança vai inscrevendo o conhecimento elaborado e esta por sua vez inscreve neste, suas 

marcas próprias, singularmente experienciadas. 

Dessa maneira Larrosa (2002) define a experiência como algo individual, pessoal, algo 

que acontece no indivíduo, totalmente particularizado que vai ao encontro de sua subjetividade 

que a significa de acordo com seu existir, portanto, não se dissocia do indivíduo porque 

 

[...] somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, 

uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma singular de estar no mundo, que é por 

sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). Por isso, 

também o saber da experiência não pode beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, 

ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que essa experiência seja de 

algum modo revivida e tornada própria (LARROSA, 2002, p. 27). 

 

Em conformidade com o excerto acima destacamos que, o conceito de experiência 

desenvolvido por este autor se constitui em fundamento importante para a compreensão de 

currículo na Educação Infantil12. Devido “sua natureza dinâmica, aberta e flexível e por 

considerar o papel central dos sujeitos na produção de sentidos e na tomada de consciência 

sobre a sua própria existência a partir das e nas experiências vividas por eles” (GOIÂNIA, 2014 

                                                           
11A denominação de gênero foi em decorrência de termos encontrado no local nossa pesquisa somente mulheres. 
12 O currículo para a Educação Infantil no Município de Goiânia parte de dois princípios: a) toda a ação educativa deve ampliar 

e diversificar os conhecimentos das crianças a partir de vivências e experiências que possibilitem sentido e significado para 

estes sujeitos; b) não prescreve conteúdos escolares, mas, acima de tudo, reafirma a importância dos conteúdos da ação 

educativa. Entende-se por conteúdo da ação educativa todo o conjunto de saberes e práticas que orientam, de forma 

sistematizada e intencional, os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças na educação infantil. Reafirma-se, 

portanto, a compreensão de que conteúdos aqui não se traduzem em disciplinas ou recortes dos conhecimentos trabalhados nas 

disciplinas, mas, ressalta a importância do sentido da educação, naquilo que a constitui em seu aspecto interdisciplinar e 

formativo, fato que o diferencia do sentido do ensino escolarizante. 
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p.61). As situações vivenciadas no cotidiano da instituição são as mais variadas possíveis e 

também complexas, o que demanda aos profissionais que compreendam a realidade do grupo 

de crianças presentes no agrupamento e que elas sejam vistas por suas especificidades 

constituídas no contexto social do qual fazem parte, ou seja, de acordo com a multiplicidade de 

infâncias que se apresentam. 

 

1.3. Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, assim escritas com suas iniciais em 

maiúsculas para evidenciar nossa compressão de que não se trata apenas de um conteúdo a ser 

acrescido no currículo da Educação Infantil, não deve ser compreendida como uma temática a 

ser apresentada às crianças, esporadicamente ou abordada em datas comemorativas. Mas, a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, para nós, é portadora de conhecimento que contribui 

com o desenvolvimento e aprendizagem por meio do processo educativo das crianças 

pequenas. Porque em nossa concepção é salutar superar os desafios de nos educar para 

apreendermos cuidar das relações entre os diferentes sujeitos de diversos pertencimentos 

étnicos em uma mesma sociedade como a nossa. Trata-se de um processo atravessado pela 

cultura e mediado pela educação que deve considerar todos os elementos constitutivos de cada 

etnia componente desse contexto social. 

Caberiam então algumas indagações a cerca da matriz cultural instituída no Brasil para 

o processo educativo das crianças. Quais os fundamentos da não efetivação e do cumprimento 

dos sistemas de orientação coletivas expressos nas leis? O que os sujeitos incorporaram das 

práticas sociais no tocante à Educação para as Relações Étnico-Raciais? Ou ainda: é possível 

combater o racismo e promover a igualdade de oportunidades entre os diferentes grupos 

étnicos? 

É a partir desse contexto que apresentamos, neste texto, elementos que acreditamos 

fortalecer as discussões referentes à implantação da Educação das Relações Étnico-Raciais 

junto às crianças pequenas de um CMEI de Goiânia. Isso porque as contribuições sociais, 

culturais e econômicas desse grupo, juntamente com os indígenas não foram igualmente 

consideradas nos processos educativos. Possibilitar reconhecimento e valorização, visões de 

mundo, experiências históricas, contribuições dos diferentes povos que têm formado a nação 

brasileira, bem como propor políticas que contemplem efetivamente a todos, segundo Silva 

(2006), é um processo de reeducação necessário e urgente. 
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E neste sentido destacamos a importância dos diversos grupos ou movimentos de 

militância racial13 na luta que tem se constituído em avanços e conquistas quanto à inclusão da 

Educação das Relações Étnico-Raciais nas políticas públicas e nos currículos escolares, mesmo 

que a duras penas. Segundo Candau (2012), na implantação de políticas por parte do Estado 

esteve presente o Movimento Social Negro (MSN)14, o qual, ao longo do processo histórico, 

engajado nas mais diversas lutas, constituiu-se como uma organização em defesa da igualdade 

dos direitos sociais, civis, culturais, políticos e econômicos para os negros. Esse movimento por 

meio de seu posicionamento político privilegiou em sua luta a educação como meio fecundo 

para a promoção da mudança de postura, de pensamento e de diálogo. Os fundamentos dessas 

lutas encontram seus princípios no restabelecimento dos direitos humanos, defendidos pela 

Constituição Federal de 1988, que garantem a promoção do bem de todos, assim como a 

proteção das manifestações culturais. 

Por certo destacamos o papel do Estado na incumbência de promover e incentivar 

políticas de reparações, no que cumpre ao disposto na Constituição Federal, Art. 205, que versa 

o dever do Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o 

pleno desenvolvimento de todos e de cada um como pessoa. Mesmo que essas políticas ainda 

não cumpram integralmente com sua finalidade, acreditamos que. 

 

As políticas de ação compensatórias racialmente definidas ainda que não se 

constituam como intervenções governamentais suficientemente potentes para eliminar 

as desigualdades historicamente acumuladas, desempenham o significativo papel de 

corrigi-las na atualidade, ao promoverem as igualdades de oportunidades e de 

tratamento, o que certamente concorre para uma democracia de resultados, além de 

trazerem efeitos imediatos e consequentes (SISS, 2003, p. 111).  
 

Em relação ao tratamento que população negra recebeu ao longo de nossa historia não, 

basta reconhecer por meio do discurso gerado pelos os princípios de isonomia de que perante a 

lei somos todos iguais, conforme já vimos no artigo 5º da Constituição brasileira (BRASIL, 

1988).  

Diante das dificuldades que os negros/as têm enfrentado para romper o sistema de 

meritocracia que agrava as desigualdades e gerava injustiça, fundamentado em critérios de 

exclusão, em preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados, 

                                                           
13 Cf. BARBOSA, Márcio. Frente Negra Brasileira (Depoimentos), São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012 

e NASCIMENTO, Abdias do, Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões. Estudos Avançados, v.18, n.50, 2004, p. 

209-224. 
14Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial, fundado em 18 de junho de 1978, objetivando a denúncia contra a 

discriminação racial. Pode ser assinalado como um dos expoentes máximos dos movimentos que se organizaram na década de 

1970. 
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compreendemos ser necessária intervenção do Estado na promulgação de leis que venham 

reparar os prejuízos sociais causados à população negra. 

Segundo Haddad (2010) o enfrentamento da desigualdade entre brancos e negros no 

país e a Educação para as Relações Étnico-Raciais foi destacado pela Constituição de 1988, em 

especial no art. 5º, inciso XLII que trouxe “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. O reconhecimento da prática do 

racismo como crime é uma das expressões da organização social do povo negro para a 

superação do legado escravista que o sistema lhe impôs. Para Rabelo (2015) a passagem da 

contravenção penal para crime inafiançável representou “um avanço considerável no trato das 

questões étnico-raciais de nosso país, pois de uma ‘infração menor’ punível com prisão simples 

ou multa, a discriminação racial passou a ser considerada crime ou ‘infração grave’, sem direito 

ao pagamento de fiança” (RABELO, 2015, p. 4, aspa do autor). 

Destacamos que a preocupação com as distorções sociais causadas por relações étnico-

raciais adversas para as pessoas negras foi introduzida entre os legisladores e nos sistemas de 

ensino pela pressão exercida pelo Movimento Negro, bem como pelos acordos internacionais 

assinados pelo governo brasileiro. Assim resultando em textos legais voltados à área de 

educação, como a Lei nº 10.639/0315 e o Parecer CNE/CP 003/04, que introduz no sistema de 

ensino educação o termo “Educação das Relações Étnico-Raciais” e acrescentou que [...] “a 

educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de 

conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de uma sociedade, 

justa, igual, equânime” (BRASIL, 2004, p. 6). 

Portanto, a Lei nº 10.639/03 é fruto de um longo processo histórico de diversas ações e 

lutas sociais ligados à questão racial brasileira em favor de uma educação de combate ao 

racismo e a todas as formas de discriminação, valorizando e reconhecendo a cultura negra com 

vista ao respeito à diversidade étnica presente na formação do povo brasileiro. Nos Artigos 26-

A e 79-B, a visão presente na Constituição é ampliada, rompendo-se com o mito das três raças 

como formação da nação brasileira. Ademais, rege-se que, nos estabelecimentos de Ensino 

Fundamental e Médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o ensino da História e das 

Culturas Afro-Brasileira, Africana e institui, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como 

“Dia Nacional da Consciência Negra”. Na lei mencionada, faz-se a observação de que estes 

                                                           
15 A Lei No 10.639, de 9 de janeiro de 2003 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências (BRASIL, 2003, p. 1). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
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artigos estão situados no capítulo da Educação Básica, incluindo, consequentemente, a 

Educação Infantil. 

Essa obrigatoriedade instituída ao sistema educacional cuja finalidade é promover a 

valorização da contribuição africana tornou-se de responsabilidade, o ensino de história e da 

cultura africana e afro-brasileira no currículo da educação básica por meio da alteração da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e com a aprovação da Lei 10.639 de 2003. 

Tal Lei foi modificada posteriormente pela inserção da Lei Federal nº 11.645 de 10 de março 

de 2008 que determinou a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial da rede de ensino da 

temática História e Cultura Indígena. Essa alteração não invalida e nem revoga a anterior, mas 

coerentemente acrescenta os pressupostos éticos, teóricos e legais da construção da reeducação 

das relações étnico-raciais referentes à questão indígena. 

Assim, a Lei nº 10.639/03 se constitui um marco histórico para a educação e a 

sociedade brasileira por se constituir uma mudança curricular no sistema educacional com o 

objetivo de possibilitar o conhecimento sobre a história e cultura da África e dos africanos, a 

história e cultura dos negros no Brasil bem como conhecer e reconhecer as contribuições nas 

áreas: social, econômica política e na formação geral de nossa sociedade. De acordo com Silva 

(2004) além destes avanços essa iniciativa se configurou como uma decisão política importante 

porque: 

 

[...] a obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos 

currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões 

pedagógicas, inclusive na formação de professores. [...] É importante destacar que não 

se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um 

africano, mas de ampliar o foco nos currículos escolares para a diversidade cultural, 

racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no 

contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as 

contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, 

além das de raiz africana e europeia (BRASIL, 2004, p. 13). 

 

As postulações da Lei se traduzem em novas possibilidades educacionais pautadas nas 

diferenças socioculturais presentes na formação do país. Ademais contribui para o processo de 

conhecimento, reconhecimento e valorização da diversidade étnica e racial brasileira. 

Ressaltamos que, entre os significativos avanços na legislação brasileira, se destacam ainda o 

Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) e a Lei de Cotas para ingresso nas 

universidades e instituições de ensino técnico federal (Lei nº 12.711/2012), que são frutos das 

pressões políticas e sociais dos movimentos antirracistas. 
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Dessa maneira, compreendemos que o Estado por meio de suas leis influencia a 

sociedade ao mesmo tempo em que é influenciado pelas ações dos sujeitos desta. Nesse sentido 

as políticas públicas para Educação Infantil e das relações étnico-raciais também são expressão 

do Estado impulsionado pelos movimentos sociais, especialmente o movimento negro, que 

dentre suas denúncias, a exclusão social da população negra tem se configurado como uma das 

bandeiras de luta importante. Vejamos, a seguir, alguns desses marcos legais e orientações 

políticas pedagógicas para a efetivação e prática das relações étnico-raciais nas instituições de 

Educação Infantil.  

 

1.4. Marco legal e documentos de orientação para a Educação das Relações Étnico-

Raciais das crianças pequenas 

 

Os estudos de Cavalleiro (2002), Oliveira (2004) Silva (2003c), Gomes (2005), 

revelaram que os processos educacionais não contemplaram os conhecimentos pautados nas 

singularidades da população afrodescendente no Brasil. Esses processos desconsideraram 

características culturais marcantes, que deveriam ser estudadas e entendidas já que as 

contribuições dos inúmeros países africanos são significativas para todos os setores da vida 

brasileira. Permaneceu a crença e o pensamento de que as crianças pequenas não manifestam 

comportamentos racistas e discriminatórios; estabeleceu-se o silêncio e a invisibilidade da 

população negra nas práticas pedagógicas e nos materiais didáticos e pedagógicos utilizados 

nas instituições educacionais como um todo; enfim, reproduziram-se todas as formas de 

discriminação presentes na sociedade. Igualmente, a educação, por meio do trabalho 

pedagógico, tanto pode reafirmar quanto romper com as práticas reguladoras e legitimadas 

socialmente. 

Acreditamos que a exclusão e o indeferimento dos direitos das crianças negras 

justificam nosso recorte por este pertencimento étnico que desde o período colonial foi tratado 

desigualmente. Santana (2006) estudando o processo educativo das crianças no período 

colonial destacou que este se dava principalmente em âmbito privado nas casas e em 

instituições religiosas. Aquelas que eram abandonadas eram encaminhadas para a roda dos 

expostos16 e acolhidas por instituições de caridade. Essas crianças eram, em sua maioria, 

pobres, bastardas. Esta autora indica que a roda foi utilizada pelas mulheres escravizadas da 

época como alternativa de livrar suas crianças do cativeiro, tendo em vista que muitas das 

                                                           
16Em algumas localidades do Brasil utiliza-se o termo enjeitados como sinônimo de expostos 
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crianças eram filhas dos senhores poderiam nascer brancas ou não serem percebidas suas 

características fenotípicas quando recém-nascidas.  

No tempo do Império brasileiro, as crianças dessa etnia ficaram excluídas do 

atendimento institucional “Os filhos de escravos, os ingênuos,17 não foram alvos privilegiados 

das intervenções das instituições religiosas, privadas ou governamentais, no império brasileiro” 

(RIZZINI, 2004, p. 27). As crianças negras, que sobreviviam às situações de precariedade que 

eram submetidas, ficaram nas mãos dos senhores. E as meninas negras que foram acolhidas 

pelas casas religiosas apenas recebiam instruções para os trabalhos domésticos. 

Assim no debate daquela época e da seguinte evocou-se a necessidade de educar, 

moralizar, domesticar e integrar os filhos de trabalhadores. Dessa maneira havia uma 

concepção de infância como um período de ingenuidade, inocência, da facilidade de modelação 

do caráter. As famílias eram “ensinadas” a adquirir posturas adequadas com relação às 

crianças, baseadas em valores rígidos embasados no cristianismo e nos valores morais 

burgueses. 

São diversas e de longa data, as marcas e traços das desigualdades quanto à educação 

das crianças negras. E essas desigualdades permanecem em nosso contexto histórico sobre os 

demais sujeitos da sociedade. Segundo Abramowicz e Oliveira (2013) a partir da década de 

1990 os indicadores econômicos e sociais brasileiros evidenciaram o grau e o tamanho das 

desigualdades no que se refere ao quesito cor: 

 

O racismo incansavelmente denunciado pelo movimento social negro consubstanciou-

se a partir da década de 90 em números incontestáveis. Quando todos são pobres, 

incidem sobre a criança negra desempenhos escolares inferiores. Sobre a mulher 

negra, sua renda é inferior em relação às mulheres brancas na mesma profissão. O 

homem negro recebe menos que o homem branco, há diferenças na escolaridade etc. 

(ABRAMOWICZ, OLIVEIRA, 2013, p. 47)18. 

 

Portanto, não se trata aqui de considerar a população negra como vítima das mazelas 

sociais e das desigualdades raciais, mas sim de evidenciar ou até mesmo denunciar, esses fatos, 

pois, se afigura como inadmissível que o racismo impere por tanto tempo contra essa 

população.  

Assim as postulações acerca da discussão das relações étnico-raciais na Educação 

Infantil têm como referência os fatos discriminatórios, o contexto de menosprezos às crianças e 

a certificação de que “a pobreza impacta a criança negra de maneira mais cruel e contundente 

                                                           
17As crianças nascidas livres com a Lei do Ventre Livre de 1871. 
18 Cf. Tabela 1 página: 26. 
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do que a criança pobre e branca, já que a família negra vive com mais intensidade a 

desigualdade social” (ABRAMOWICZ, OLIVEIRA, 2013, p. 47). Para essas autoras a pobreza 

é atravessada pela raça, o que implica dizer que a raça é também identificada com a pobreza. 

De acordo com as considerações postuladas anteriormente quanto à consecução dos 

direitos, é possível afirmar que onde existem as desigualdades a equidade19 comparece para 

reparação da logica desigual, ou seja, estabelecer a equivalência do termo àqueles que se 

encontram em desvantagem, nesse caso os negros e as negras. Para isso é que o Estado dessa 

sociedade desigual, a fim de deixá-la mais justa, promulga leis de reparação dessas 

desigualdades. 

Com esse pensamento também reiteramos vez as iniciativas do movimento negro que 

foram decisórias ao trazer à cena pública, a urgência da construção da equidade como uma das 

possibilidades de assegurar aos coletivos diversos – tratados historicamente como desiguais – a 

concretização da igualdade. Desse modo a equidade é entendida como: 

 

[...] o reconhecimento e a efetivação, com igualdade, dos direitos da população, sem 

restringir o acesso a eles nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos 

segmentos que a compõem. Assim, equidade é entendida como possibilidade das 

diferenças serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação; condição que 

favoreça o combate das práticas de subordinação ou de preconceito em relação às 

diferenças de gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de minorias, etc. 

(SPOSATI, 2002, p. 5). 

 

Em consonância com a citação acima, Gomes (2011) afirma que ao colocar a 

diversidade étnico-racial e o direito à educação no campo da equidade, o Movimento Negro 

questionou efetivação das políticas públicas de caráter universalista e trouxe o debate sobre a 

dimensão ética da aplicação dessas políticas. Juntamente a elas, a implementação de programas 

pautados na construção da justiça social e a necessidade de políticas de ações afirmativas que 

possibilitem a efetiva superação das diversas desigualdades, sobretudo, as étnico-raciais, para 

os coletivos historicamente marcados pela exclusão e pela discriminação. 

A par dessa compreensão a equidade se afigura, portanto, como um termo que nos 

remete novamente à percepção da tensão entre a desigualdade e o que dela permanece no 

âmbito social por que pressupõe uma igualdade para todos na sua diversidade, baseada no 

reconhecimento e no respeito às diferenças. 

                                                           
19Equidade no Direito de acordo com o dicionário online Equidade é uma forma justa da aplicação do Direito, porque é 

adaptada a regra, a uma situação existente, onde são observados os critérios de igualdade e de justiça. A equidade não somente 

interpreta a lei, como evita que a aplicação da lei possa, em alguns casos, prejudicar alguns indivíduos, já que toda a 

interpretação da justiça deve tender para o justo, para a medida do possível, suplementando a lei preenchendo os vazios 

encontrados na mesma. 
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Diante das dimensões da equidade é importante destacar que a garantia legal dos 

direitos não promove sua concretização. São as atitudes efetivas e intencionais que demonstram 

o compromisso com tais direitos. “Reconhecer as diferenças é um passo fundamental para a 

promoção da igualdade, sem o devido reconhecimento a diferença poderá vir a se transformar 

em desigualdade” (SOUZA, 2011 p. 32). De acordo com a autora é importante salientar que 

tais políticas têm como meta o direito dos negros se reconhecerem na cultura, expressarem suas 

próprias visões de mundo e se manifestarem sua cidadania, seu existir, o seu pensar e fazer. 

Consonante a isto a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) é expressão 

máxima dos direitos das pessoas negras, com destaque para os Artigos 215, 216 e 242, nos 

quais se garante o reconhecimento do caráter multiétnico-racial e cultural de nossa sociedade. 

Neles, defende-se a proteção às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras e tombam-se os documentos e sítios históricos, bem como se reconhecem como 

propriedade definitiva as terras ocupadas pelas comunidades quilombolas. 

Também os Artigos 15, 16, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

reafirmam às crianças o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade nos aspectos referentes à 

crença e ao culto religioso de sua vida familiar e comunitária, sem qualquer forma de 

discriminação. Isso inclui a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral, a 

preservação da autoimagem, da identidade, da autonomia, dos valores e da crença, deixando-as 

a salvo de qualquer situação desumana, violenta, vexatória ou constrangedora. 

Também comparece no cenário das políticas de equidade o conjunto de documentos de 

orientações políticas e pedagógicas. Desse modo, a partir de 2003, após a alteração da Lei n° 

9.394/1996 pela sanção da Lei n° 10.639/2003 e sua posterior regulamentação por meio do 

Parecer CNE/CP n° 03/2004 e da Resolução CNE/CP n° 01/2004, conforme apresentado 

anteriormente foi estabelecida a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e africana 

nas escolas públicas e privadas da educação básica. Mesmo que a educação infantil, como 

primeira etapa da educação básica, não esteja contemplada inicialmente no texto da Lei n° 

10.639/2003, é possível perceber essa obrigatoriedade na leitura do Parecer, na Resolução e no 

Plano Nacional dela decorrentes.  

A Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, parecer elaborado por Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 

2004). Dentre as ponderações feitas na Resolução mencionada, está o reconhecimento das 

instituições de Educação Infantil como ambientes constituintes de possibilidades, por via da 
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inserção das crianças em espaços educativos, de maneira que se perceba representadas de 

acordo com a diversidade humana presente na sociedade. 

Resolução n°5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, listando os Artigos 6º (incisos I e III), 7º (incisos IV e V) e 

o 8º(§ I°, incisos V, VIII e IX; § 2º, incisos I e II). Tais artigos instituem que as propostas 

político pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem respeitar os princípios éticos 

e estéticos, cumprir sua função sociopolítica e pedagógica, promover igualdade de 

oportunidade de acesso aos bens culturais, construir novas formas de sociabilidade e de 

subjetividade comprometidas com o rompimento de dominação étnico-racial, reconhecendo as 

singularidades individuais, bem como favorecer a apropriação, pelas crianças, das 

contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e 

de outros países da América. Elas devem assegurar também 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. 

Com a finalidade de assegurar as ações previstas no conjunto das legislações, uma 

série de outros documentos de orientação com a temática da Educação para as Relações Étnico-

Raciais na Educação Infantil foi paulatinamente lançada pelo Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) para esta etapa de educação. Dessas publicações, relacionamos neste trabalho algumas 

que julgamos fundamentais para o trabalho com as crianças e que, de alguma maneira, 

oferecem subsídios para as práticas pedagógicas e para a formação continuada dos profissionais 

de educação infantil de Goiânia. 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais (2006), 

elaboradas por uma equipe técnica da SECADI e com texto destinado à Educação Infantil e 

coordenado por Patrícia Maria de Souza Santana. Este documento, conforme a indicação 

nominal, traz um conjunto de orientações para a Educação Básica quanto à implementação da 

Resolução 01/2004 e um capítulo específico para a Educação Infantil referente ao trabalho no 

cotidiano da instituição junto às crianças, no sentido de possibilitar reflexões e contribuir com o 

rompimento do silêncio acerca da questão étnico-racial. 

Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, 

conceituais (2012), coletânea organizada por Maria Aparecida Silva Bento. Trata-se de um 

conjunto de textos relacionados com a formação do profissional de Educação Infantil em uma 

perspectiva mais analítica, abrangente, reflexiva sobre a temática da primeira infância. Esses 

textos versam acerca da diversidade racial e da responsabilidade da política educacional 
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infantil, na sua valorização e na promoção da igualdade racial. Afigura-se como ferramenta 

potencialmente útil para o trabalho de elaboração e de fundamentação teórica de práticas 

pedagógicas promotoras da igualdade na Educação Infantil.  

Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial (2012) é um plano de 

cooperação técnica, estabelecido entre o Ministério da Educação por via da Secretaria de 

Educação Básica, da Coordenação de Educação Infantil e da Universidade Federal de São 

Carlos. Sua execução é compartilhada com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 

Desigualdades (CEERT) e com o Instituto Avisa Lá. Ele está sob a coordenação geral de Hédio 

Silva Júnior, Maria Aparecida Silva Bento e Silvia Pereira de Carvalho que, a partir da 

“Formação Continuada de Educadores” permitiu conceberam, elaboraram coletivamente e 

produziram esse conjunto de materiais. Esse inventário de práticas promotoras da igualdade 

racial na Educação Infantil apresenta dois aspectos fundamentais: ele foi construído em 

situações reais, com foco no cotidiano das creches e pré-escolas de São Paulo e representa a 

oportunidade de tornar realidade as diretrizes e as leis que abordam a questão da igualdade 

racial em centros educacionais (BRASIL, 2012, p. 9-10). 

História e a Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Infantil – 2014. A 

coordenação deste trabalho foi de Nilma Lino Gomes. É uma publicação que objetiva 

contribuir com o sistema de ensino para a inserção de conhecimentos que relacionem a história 

e a cultura da África e dos afro-brasileiros no currículo da Educação Básica, para reforçar o 

compromisso com o fortalecimento dos laços existentes entre o Brasil e a África. O livro — 

que conta a experiência da Universidade Federal de São Carlos — faz parte das ações 

realizadas no cerne do Programa Brasil-África: histórias cruzadas, desenvolvido com base na 

parceria entre a Representação da UNESCO no Brasil e o Ministério da Educação, por 

intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI). 

A par dessas últimas publicações, pode se afirmar que, embora elaboradas como 

propostas a serem desenvolvidas pelas instituições de Educação Infantil no Brasil, elas 

incorrem no risco de serem concebidas como um modelo único de delineamento de práticas 

para a Educação Infantil. Acredita-se, todavia, não ser essa a natureza de semelhantes 

documentos, logo, faz-se necessário considerarem as especificidades de cada lugar, bem como 

as de cada instituição, com seus respectivos grupos de crianças e profissionais. 
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Os documentos são parte das produções do MEC que vislumbram o enfrentamento das 

desigualdades educacionais no que se relaciona igualmente à temática das relações étnico-

raciais, que dentre suas atribuições cabe a este; 

 

[...] estabelecer uma arquitetura institucional capaz de enfrentar as múltiplas 

dimensões da desigualdade educacional do País, instituiu uma nova secretaria: a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), que surge 

com o desafio de desenvolver e implementar  políticas de inclusão educacional, 

considerando as especificidades das desigualdades brasileiras e assegurando o respeito 

e a valorização dos múltiplos contornos de nossa diversidade étnico-racial, cultural, de 

gênero, social, ambiental e regional.[...] No âmbito das desigualdades raciais, o MEC, 

por intermédio da SECAD, passa a desenvolver ações de elaboração e de 

implementação  de políticas públicas educacionais em prol do acesso e da 

permanência de negros e negras na educação escolar em todos os níveis — da 

Educação Infantil ao ensino superior [...] (CAVALLEIRO, 2005, p. 10) 

 

Diante desse aparato legal que pode ser compreendido como subsídio de orientação 

pedagógica é que indagamos: em que se pauta a educação para as relações étnico-raciais das 

crianças goianas? Uma vez que existem as leis, já não se fazem necessárias as cobranças por 

direitos, pois eles já foram estabelecidos? O que compete ao sistema Municipal na garantia dos 

direitos às crianças aprenderem a partir de vivências e experiências com elementos culturais de 

matriz africana? E os profissionais da educação infantil por meio de suas práticas pedagógicas 

devem se preocupar com a implementação das diretrizes que orientem projetos as propostas 

voltadas para a valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos?  

Na esteira das orientações do MEC, o sistema municipal de Goiânia também explicita 

em seus documentos indicações para o trabalho com a Educação das Relações Étnico-Raciais 

das crianças, observando a realidade e as especificidades do contexto social. 

A Resolução – CME nº 194, de 29 de outubro de 2007, cujo papel é normatizar, 

credenciar e autorizar o funcionamento da Educação Infantil em Goiânia expressa o que está 

escrito na LDB e nas DCNEI e acrescenta, no Capítulo II, Artigo 11, inciso III, que a Educação 

Infantil tem, dentre outros, os objetivos de: possibilitar às crianças situações que as levem a 

estabelecer e a ampliar suas relações sociais, articulando seus interesses e pontos de vista com 

os demais, e respeitar a diversidade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração entre as 

crianças e os adultos. 

Os Indicadores de qualidade da ação pedagógica na Educação Infantil do 

município de Goiânia (2008) é um material de apoio ao processo de avaliação institucional e 

de melhoria na qualidade do atendimento às crianças, elaborado no ano de 2008, a partir dos 

referenciais do município e do documento do MEC, “Parâmetros nacionais de qualidade para a 
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Educação Infantil de 2006”. Com itens para a observação que se refere, dentre outros, aos eixos 

intitulados ‘Direitos das crianças’ e “Direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e 

religiosa” (GOIÂNIA, 2008, p. 12), esse documento orienta que a criança tem direito a 

desenvolver sua autoestima, por meio do respeito às diferenças; que meninos e meninas têm os 

mesmos direitos e deveres; que crianças, negras e brancas, aprendem a gostar de seu corpo e de 

sua aparência; e que crenças e costumes religiosos diversos sejam respeitados. Os Indicadores 

assinalam, ainda, a necessidade de que a instituição de educação infantil seja um espaço de 

criação e expressão cultural das crianças, das famílias e da comunidade, bem como seja 

assegurado às crianças, de todas as idades, o direito a participarem de comemorações e festas 

tradicionais da cultura brasileira. 

Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a 

Rede Municipal de Educação de Goiânia (2014). Dentre as discussões postas neste 

documento encontra-se registrada que as situações discriminatórias constituem-se a partir das 

interações entre os vários sujeitos do processo educativo. Ele aponta para importância de que 

esses sujeitos conheçam os documentos de marco legal que orientam o desenvolvimento de 

propostas que consistam em possibilidades de rompimento com práticas discriminatórias e que 

promovam uma educação igualitária. 

A análise documental mostrou que o País tem publicado abundantemente, documentos 

de orientação para os profissionais no trabalho com a temática da Educação para das Relações 

Étnico-Raciais das crianças. Algumas questões pertinentes, porém, precisam ser levantadas: 

Como se dá as reflexões acerca dessa legislação? E de que modo as profissionais pensam e 

efetivam suas práticas pedagógicas no que concerne a essa temática? 

É válido salientar os limites que se estabelecem entre o que está preconizado nesses 

documentos e a efetivação da prática, porém essas orientações, dentro do conjunto das políticas 

públicas, representam contribuições significativas para um processo de reeducação das pessoas, 

mesmo que, conforme afirmações anteriores, não se trata de depositar nelas a totalidade das 

expectativas atinentes às mudanças que se pretende alcançar. 

Consideramos relevante o estabelecimento dessa temática para a primeira etapa da 

Educação Básica, tendo em vista as discussões tecidas quanto às possibilidades e os desafios 

enfrentados no trabalho com a Educação Infantil. Também é necessário ressaltar a sua 

aplicabilidade nos contextos educacionais, porquanto se reconhece sua importância para o 

enfrentamento das questões de valorização da identidade das crianças, sobretudo das crianças 

negras. 
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CAPÍTULO II 

O CAMPO DA PESQUISA: DIAGNÓSTICO SOCIOLÓGICO DO CMEI 

PESQUISADO E SEUS SUJEITOS  

 

Buscamos compreender os fundamentos para Educação das Relações Étnico-Raciais a 

partir da aproximação da identidade e localização do Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI), escolhido para a realização da pesquisa. Este se localiza em um dos bairros periféricos 

da região Noroeste na cidade de Goiânia, adjacente ao Município de Goianira. A partir do 

espaço-tempo de realização dessa pesquisa de campo, a priori, propusemos uma observação 

atenta dos elementos que circundam a instituição e permeiam o seu processo constitutivo. Bem 

como realizamos a pesquisa documental dos registros institucional com intuito de nos 

apropriarmos dos elementos que constituem a identidade dos sujeitos da instituição por meio do 

diagnóstico sociológico do campo de pesquisa. 

 

2.1 A instituição pesquisada e seu contexto 

 

A história da instituição escolhida para a pesquisa é atravessada pelos contraditórios 

aspectos sócios econômicos que acompanharam o processo de urbanização de Goiânia e de 

modo particular a região Noroeste desse município. Dentre os diversos autores que tratam dessa 

questão, destacamos os trabalhos de Moyses et al. (2007), que apresentam o processo de 

formação e urbanização, influenciado pela a lógica capitalista. Estes autores evidenciaram que 

o processo de formação e ocupação do espaço urbano tem relação direta com a segregação que 

a maioria da população das regiões periféricas urbanas sofre. Os referidos pesquisadores 

constataram que Goiânia é uma cidade desigual, principalmente no que se refere à concentração 

de renda. Este quadro de desigualdades foi reafirmado nas pesquisas realizadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) na América Latina, em que classifica a capital em 

primeiro lugar entre as dez cidades do Continente Latino Americano. E segundo relatório “O 

Estado das Cidades do Mundo 2010/2011”, dessa instituição, Goiânia é a 10ª cidade mais 

desigual do mundo. 

Esse processo histórico de desigualdades influencia diretamente as espacialidades 

urbanas e são responsáveis por diversos conflitos em áreas que são pretendidas pelo mercado 

imobiliário, como afirmam Moyses et al. (2007, p. 37): 
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A história urbana de Goiânia está marcada por conflitos de interesses e as alianças 

estabelecidas entre eles nem sempre consideram a ideia histórica de que a cidade é 

conhecida e reconhecida como uma cidade planejada. O fato é que o desenho urbano 

da cidade conforma e expressa os interesses em conflitos. De um lado o capital 

imobiliário impõe seus projetos, desenha e redesenha espaços que até então pareciam 

consolidados, cria e recria novas centralidades; de outro, os movimentos de luta pela 

casa própria também se projetam sobre a cidade, e deixam uma aparência de que 

também são atores que reordenam o espaço urbano. Na verdade, na correlação de 

forças, estes perdem mais do que ganham, não conseguem ter direito à cidade e 

acabam se localizando nas áreas menos urbanizadas que o capital, temporariamente, 

permite. (MOYSES et al., 2007, p. 37). 

 

Dessa maneira a população com baixo poder aquisitivo se encontra com maiores 

dificuldades para residir em áreas centrais da cidade, consideradas mais desenvolvidas do ponto 

de vista da prestação de serviços públicos, e que em sua maioria, enfrenta problemas para 

acessar estes serviços. Assim se trata de uma população que devido sua condição econômica, 

para aquisição do terreno para sua moradia, frente à força do capital imobiliário e do 

crescimento acelerado da cidade, vai sendo empurrada para as margens. E segundo Correa, o 

“crescimento da capital ocorreu graças aos altos preços do solo urbano em outros lugares de 

Goiânia, o que obrigou a classe de menor poder aquisitivo a procurar tais lugares para se fixar” 

(CORREA, 2009, p. 56). 

É nesse espaço social que se encontra a instituição de nossa pesquisa com sua história 

marcada pelas contradições que permearam o processo de urbanização da região Noroeste, que 

ocorreu no final da década de 1990, com uma numerosa população, classificada como de baixa 

e média renda. Segundo Moysés (2005), a região noroeste faz parte do chamado "núcleo de 

segregação" econômica e social que, a partir dos anos noventa, aumentou a marginalização de 

pessoas na cidade com a implantação, pelo governo estadual, do loteamento Fazenda São 

Domingos. Trata-se de uma região que ainda se encontra em expansão e devido suas 

características, Moysés a nomeou de “bolsão de pobreza da região, processos marcados por 

problemas sociais e ambientais”. Esses problemas foram assim descritos: 

 

O processo de ocupação da Região Noroeste de Goiânia resulta de um conjunto de 

ações irresponsáveis por parte do Poder Público, tendo como consequência dois 

graves problemas: um, de caráter social, que ao longo dos anos 80 colocou na 

condição de “cidadãos clandestinos” um considerável número de pessoas pobres, 

destituídas de condições mínimas de sobrevivência, apartando-as do restante da 

sociedade; o outro, de natureza ambiental, que deu início ao processo de devastação 

da região, transformando-a num espaço árido, destituído de sua beleza, e 

comprometendo suas riquezas naturais, principalmente sua bacia hidrográfica, com a 

falta de saneamento ambiental adequado. [...] o espaço da Região Noroeste de Goiânia 

era, na sua totalidade, zona rural, portanto não adequado ao parcelamento urbano 

(MOYSÉS, 2001, p. 16). 
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Nesse contexto que marcou o processo de ocupação, estão presentes as discussões que 

tratam da desigualdade sócio espacial e segregações urbanas em Goiânia, abordadas também 

nas pesquisas de Chaveiro (2007), Moysés (2005), Oliveira e Martins (2010) e outros 

pesquisadores do assunto. As questões debatidas por esses autores contribuem com a nossa 

compreensão dos aspectos que envolvem os processos geradores de desigualdades ligados à 

população e à renda. Essas desigualdades também foram evidenciadas na leitura das Propostas 

Políticas Pedagógicas20 (PPP) elaboradas entre os períodos de 2004 a 2014, em que relatam o 

histórico do bairro, em que os fatores econômicos perpassam o seu processo de ocupação. 

Na leitura das fichas de matrículas das crianças na instituição pesquisada, pode-se 

perceber que a renda total das famílias, em sua maioria, é de até dois salários mínimos. A 

maioria dessas famílias mora em casas alugadas e não possuem planos de saúde. Enquanto 

parte dos homens trabalham no clube de pesca e nas fábricas da região, algumas mulheres 

trabalham como diaristas no centro da cidade e outras no comércio local, bem como se ocupam 

de trabalhos temporários e informais de acabamentos de roupas e pequenas facções. 

Na observação do bairro, cujo nome não será mencionado em virtude do anonimato da 

instituição, notamos que esse possui panificadoras, mercearias, supermercados, instituições 

religiosas, papelaria, açougues, restaurante, lanhouse, uma escola municipal e outra estadual, 

feiras livres, que funcionam às terças-feiras e aos domingos. Os demais serviços públicos ainda 

não atendem a demanda da comunidade local, somente no ano de 2010 é que foi criado e 

implantado o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)21 para atender o bairro e 

adjacências em suas necessidades como: apoio psicológico, serviço social, orientações sobre 

programas sociais, cursos profissionalizantes, PETI,22 entre outros. E segundo os dados da 

Proposta Político Pedagógico PPP, o bairro não tem ainda estabelecimentos para atendimento 

bancário ou agências lotéricas. Isso faz com que as pessoas se desloquem para localidades 

distantes para efetuarem pagamentos e outros serviços. Essa segregação social, espacial e 

racial, segundo Moysés (2005), expressa uma realidade recorrente nos bairros em que a maioria 

da população é negra e com falta de infraestrutura de acordo com Ferreira: 

 

                                                           
20As PPP do CMEI não constarão nas referências devido ao compromisso de resguardar a identificação da instituição. Consta 

que o bairro possui duas praças, um clube social e o Clube de Pesca, um local destinado à visita de exploração e observação da 

fauna e flora, realização de trilhas, banhos de piscinas e brincadeiras. Por meio da parceria com a instituição, é possibilitada às 

crianças do CMEI a oportunidade de visitar o Clube no mês de outubro, por ocasião da Comemoração do Dia das Crianças. 
21O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de 

Assistência Social. 
22O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade 

inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
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Os espaços negros cartografados para Goiânia são aqueles com porcentagens acima de 

75% de população negra, não fugindo dos padrões apontados por autores como 

Campos (2006) para Rio de Janeiro, Garcia (2006) para as cidades de Salvador e Rio 

de Janeiro e França (2010) para São Paulo. Estes estudos indicam que os espaços, 

territórios e lugares urbanos do segmento negro estão nas regiões periféricas, com 

baixa infraestrutura urbana e com problemas em relação aos seus domicílios vivendo 

em áreas de risco e/ou em aglomerados subnormais (FERREIRA, 2014, p. 78). 

 

Em conformidade com esse autor a falta de serviços básicos dos quais os moradores 

têm o direito de usufruir fora acarretada pelo distanciamento destes com o restante da 

sociedade. O que nesse caso tem sido regulamentado pela Prefeitura, que se tornou ausente de 

sua função, de assegurar o acesso das pessoas a esses serviços, bem como se eximiu de 

responsabilizar-se por esse processo de ordenamento espacial, geralmente, à custa de sacrifícios 

da população empobrecida.  

Para a compreensão desse contexto, nos ancoramos nos dados da pesquisa de Ferreira 

(2014) que traz uma abordagem geográfica e representações cartográficas dos processos de 

segregação e a diferenciação sócioespacial combinados com a dimensão racial em Goiânia para 

baseada nos dados de cor/raça e renda do Censo Demográfico (IBGE, 2010), que elucidar o 

processo de urbanização da Região Noroeste e seu ordenamento por meio da cartografia desta 

região23. 

O referido pesquisador afirma que esse ordenamento contribui para que “grupos e 

indivíduos com poder econômicos mais elevados escolhem os locais para viver, e também perto 

de quem morar, implicando em separações das classes e grupos sociais” (FERREIRA, 2014, p. 

69). Dessa maneira esse pesquisador atualiza os dados no que se refere aos contrastes sociais 

em espaços de riquezas e pobrezas ao afirma que  

 

Os conceitos de – diferenciação sócioespacial e segregação sócioespacial – podem ser 

aplicados à realidade de Goiânia. A diferenciação se apresenta por seus contrastes 

sociais em espaços de riqueza e pobreza e das diferenças étnico-raciais que se 

reproduzem e coexistem na organização e produção do espaço urbano (FERREIRA, 

2014, p. 61). 

 

Assim pode-se afirmar que o poder econômico e a raça são fatores que contribuem 

para a exclusão social, “criando uma estrutura de classes na qual os negros são mantidos nos 

níveis mais baixos. A classe e a raça se tornam, então, conscientemente, determinantes de 

status na sociedade” (TELLES, 2003, p. 309). Nesse sentido a população negra tem sua 

espacialidade definida social e economicamente, conforme o estudo de Ferreira (2014) que 
                                                           
23Ferreira (2014) discute em sua dissertação de mestrado os processos de segregação e a diferenciação socioespacial 

combinados com a dimensão racial em Goiânia, com base nos dados de cor/raça e renda do Censo Demográfico (IBGE, 2010). 
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percebe a existência de [...]“uma combinação da condição social e de cor/raça para entender 

estas dinâmicas, o que se evidencia pela concentração de grupos brancos vivendo em bairros 

centrais e pela concentração de grupos negros em bairros periféricos em Goiânia” (FERREIRA, 

2014, p 61). 

 

Figura-01 

Mapa 1: Regiões administrativas da área urbana do município de Goiânia -2014. 

 

Fonte: Ferreira (2014, p. 61) 

 

O mapa 1 se refere à representação das regiões administrativas da área urbana do 

município de Goiânia. E no mapa 2, a seguir, perceberemos essa concentração de pessoas 

negras espalhadas nos por bairros periféricos conforme as discussões anteriores. 
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Figura 02.  

Mapa 2: Concentração de pessoas de cor negra em Goiânia–2014. 

 
Fonte: Ferreira (2014, p.82) 

 

A leitura do gráfico indica o percentual de negros nas regiões periféricas da cidade 

significativamente maior que nas regiões centrais ou nas consideradas nobres. A porcentagem 

de 75% a 94% evidencia quase a totalidade das pessoas de pertencimento étnico negro, 

residindo nas regiões Noroeste, Oeste e Sudeste de Goiânia. 

Os elementos desses dados nos reportam aos fatores econômicos desse contexto 

relativos aos contrastes sociais presentes nos espaços evidenciados pelos quesitos de riquezas e 

pobrezas. Conforme Ferreira (2014), os padrões de urbanização nos bairros de maioria negra 

estão diretamente associados a lugares de classe de baixa renda, e com precárias condições de 

vida, que também se evidenciou no histórico do bairro apresentado na PPP da instituição 

pesquisada.  

Assim as discussões de (ROSEMBRG, 2012, p.31) corroboram com as afirmações 

anteriores, pelo fato de que a autora concluiu “que, para se chegar ao cerne da manutenção das 
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desigualdades raciais no plano material, não se pode afastar a ideia de que grande percentual de 

negros no Brasil é pobre, e grande percentual de pobres no Brasil é negro.” Em conformidade 

com essa autora compreendemos que as causas da manutenção das desigualdades raciais se 

efetivam nos planos materiais e simbólicos, exigindo assim a compreensão dos aspectos que 

envolvem a condição socioeconômica e pertença racial para entender o racismo. 

Desse modo pode-se afirmar que a história da região contribui para a criação de uma 

instituição com características e finalidades assistenciais de maneira que a identidade da 

instituição está vinculada à identidade da região na qual se assenta. 

 

2.2 Histórico e estrutura de funcionamento do CMEI pesquisado 

 

Com o objetivo de assegurar a fidelidade quanto às características do CMEI trazemos 

o tópico registrado na PPP da instituição pesquisada intitulado como “espaço físico, 

instalações, equipamentos e mobiliários”: 

 

O CMEI funciona em prédio com regime de comodato com vencimento em 2013 e 

teve aprovado o processo de “Reconhecimento” conforme a Resolução – CME nº 91 

de 18 de abril de 2012. Tem estrutura em alvenaria, assim dividido: Piso superior: 6 

salas para agrupamentos, 2 banheiros para crianças, 1 banheiro para adulto, 1 depósito 

de materiais de higiene e limpeza, 1 coordenação e 1 sala destinada ao vestiário. Piso 

inferior: 4 salas para agrupamentos, 1 sala destinada à diretoria e secretaria, 1 

lavanderia, 2 banheiros para crianças, 2 banheiros para os berçários, 1 cozinha, 1 

depósito de alimentos, 1 salão, espaço livre e 1 parquinho. 

O CMEI possui uma boa estrutura física com salas claras, limpas e ventiladas. Sempre 

nos preocupamos em adequar as instalações para melhor atender as crianças. No 

entanto existem alguns reparos que necessitam ser resolvidos para que possamos ter 

uma melhor qualidade desse atendimento, como por exemplo, a reforma do telhado e 

do muro que circunda a instituição e reparos na rede elétrica e de esgoto. A fim de 

resolver essas questões a dirigente da instituição envia vários ofícios a Secretaria 

Municipal de Educação/Departamento de Rede Física solicitando que sejam feitas 

essas adequações necessárias e que muito influenciam na contemplação do item de 

observação dos Indicadores de Qualidade quando se faz referência ao Direito a um 

Ambiente aconchegante, seguro e estimulante.  

A instituição ainda não está adaptada de acordo com as normas que regem à 

acessibilidade da estrutura física, mesmo em casos um tanto quanto difíceis de se 

pensar uma adequação, como por exemplo os 21 degraus que dão acesso ao piso 

superior e onde estão matriculadas 130 crianças. Assim, até o presente momento 

também se fez necessário nenhuma adaptação aos materiais ou equipamentos da 

instituição para que haja busque a garantia de acessibilidade física. 

Para dar suporte ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores são utilizados 

equipamentos como aparelho de som, vídeo, TV/DVD, microfones, caixas 

amplificadoras, máquina de Xerox, ventiladores, casa de fantoche, jogos de memória, 

projetor, notebook, dominós, brinquedos de encaixe, linha de movimento, um amplo 

acervo de livros literários infantis, alguns exemplares de livros para estudo de 

formação continuada e diversos tipos de papéis que podem ser utilizados nesse 

trabalho pedagógico. A cozinha é equipada com utensílios e eletrodomésticos 

necessários ao preparo dos alimentos e do bom andamento da rotina (Goiânia 2014 b). 
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O histórico do campo de pesquisa, como parte daquilo que a caracteriza, é abordado 

neste trabalho para compreendermos como surgiu a instituição e como se deu seu 

funcionamento até o momento atual para podermos mais bem analisar seu contexto atual. Além 

disso, foi por meio da contextualização do CMEI, como espaço da pesquisa, que nos 

aproximamos da realidade e do contexto social e econômico do bairro em que está localizado. 

E assim constatamos que o contexto da região em que se encontra inserida também 

marca a instituição. Porque como vimos anteriormente, a falta de repartição igualitária dos bens 

públicos aos pobres, acrescido das condições de precariedades se configurou como campo de 

atuação da filantropia, que buscou por meios de instituições de caridade prestar assistência às 

famílias na tentativa de resolver os problemas sociais, no caso, o atendimento de algumas 

crianças, para que seus responsáveis pudessem deixá-las para buscarem o sustento por meio do 

trabalho. 

Ao realizar as leituras da PPP do CMEI e os estudos referentes ao processo de 

urbanização da região, encontramos que foi nesse contexto adverso, que no ano de 1999 

fundou–se no bairro a primeira instituição de Educação Infantil. Por iniciativa de um núcleo 

espírita local que foi fundada uma instituição que funcionava como berçário, creche e escola 

espírita. Os profissionais, que trabalharam na época em que ela era uma instituição filantrópica 

e nela ainda hoje se encontram, contam que a creche chegou atender 120 crianças de um a sete 

anos, após essa idade eram encaminhadas para a escola pública local.  

Não encontramos documentos que registrassem o tipo de atendimento prestado pela 

instituição que, de acordo com algumas informações obtidas na pesquisa, acreditamos ser 

próximo ao que se realizava em outras regiões da cidade, por este e outros segmentos 

religiosos, isto é, assistência às crianças “carentes” ou pobres. 

Com base no depoimento de uma professora percebe-se que o atendimento até então 

não se pautava em uma proposta educativa que considerasse a criança como foco do processo, 

tendo em vista que diante do quantitativo de crianças para uma professora, mesmo com 

formação se torna impossível assegurar até mesmo os cuidados básicos a estas. As informações 

revelam assim a institucionalização da infância associada apenas às condições de precariedade 

e subserviência das famílias que necessitavam de um local para a guarda de seus filhos 

enquanto trabalhavam. Mesmo que estas fossem submetidas às normas, valores morais e 

religiosos apregoados pela “mantenedora”24, que mantinha essa relação caritativa. Essa 

percepção também apareceu no depoimento abaixo: 

                                                           
24 Nome dado À instituição filantrópica, pelo fato de ser desta os recursos humanos, físicos e financeiros.  
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Era uma instituição que pertencia a um grupo espírita. Eu trabalhava na escola pública 

nesta época, e percebia que ela era boa para as crianças porque estas chegavam lá mais 

nutridas, cuidadas e já com o processo de alfabetização iniciado. Tem uma música que 

me marcou muito porque as crianças chegavam à escola cantando e todo mundo 

apreendia é assim: Uma palavra tão linda já/Quase esquecida me faz 

recordar/Contendo sete letrinhas e/Todas juntinhas se ler cativar /Cativar é amar/É 

também carregar/Um pouquinho da dor/Que alguém tem que levar/ Cativou disse 

alguém /Laços fortes criou [...] (Zulmira25, questionário respondido em 03/12/2014). 

 

O relato acima revela a continuidade da compreensão que se tinha sobre a 

institucionalização da infância herdada do século XIX, em que a infância pobre é assistida e 

cuidada mediante o pressuposto de incapacidade familiar e das mães, nesse caso a condição 

financeira é o critério para estabelecer a dependência. Também aqui a filantropia assume a 

função de substituta materna e moralizadora das famílias e das crianças. Geralmente em nome 

dos princípios cristãos como se observa na letra da música, buscavam instruir as crianças no 

caminho de ‘bem’ e, por meio das reuniões, ensinar as famílias a cuidar e a educar seus filhos, 

de acordo com a moral e os modelos ideológicos hegemônicos. Parte desses aspectos foi 

possível observar no termo de compromisso que as famílias assinavam no ato da matrícula, 

cujo documento se encontra arquivado na documentação da instituição. 

Assim, na leitura da PPP da instituição percebemos que diversas marcas da filantropia 

ainda permeiam o cotidiano da Educação Infantil. Nesse documento consta o registro de 

recebimento e colaboração do Sr. João Gilberto26que envia semanalmente doações frutas, 

verduras e legumes à instituição. Também são recebidas doações de produtos em geral pelo 

Programa Mesa Brasil-SESC. Essas e outros tipos de práticas que caracterizam a caridade são 

de certa maneira incentivados pela SME por meio do Regimento interno dos CMEI. Segundo o 

Regimento cabe à instituição estabelecer parcerias com o segmento civil com a finalidade de 

arrecadar recursos. Dessa maneira a prefeitura transfere sua responsabilidade para a sociedade 

civil. 

A partir da observação da pesquisa outros traços da relação filantrópica se evidenciam 

nas ações com as crianças - uma de cunho religioso, em que na chegada diária e a tarde no 

horário do lanche, são realizadas orações com as crianças, geralmente coordenadas por uma das 

profissionais, com ênfase no agradecimento e para a inculcação dos valores, da moral e dos 

bons costumes cristãos. 

                                                           
25 Os nomes de todos os personagens do CMEI fictícios para preservar o anonimato dos sujeitos pesquisados. 
26Nome fictício do mantenedor da instituição desde o tempo da fundação – “Benfeitor” – denominação pelo segmento religioso 

a quem faz caridade. 
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O outro é o disciplinamento dos corpos em que as crianças são organizadas em filas 

para se locomoverem dentro de um espaço para outro. Em nossa compreensão uma 

aproximação com as postulações de Michel Foucault (1987, p. 126), ao estudar as instituições 

asilares do final do século XVIII, observou que a ordenação escolar é semelhante às 

instituições fechadas e asilares das prisões, dos quartéis, dos conventos, dos hospitais, dos 

asilos e das fábricas. Ordenações assimiladas pela educação como maneira de controle e 

disciplinamento das crianças. De acordo com Rabelo (2008, p.9), “o retrato kafkaniano que 

Foucault” reproduz sobre a escola nos remete a um espaço de vigilância, de normas e sanções 

disciplinares que têm como objetivo produzir corpos e mentes dóceis adestrados para a 

maximização de resultados, sem lugar para a criatividade. 

Desse modo, os processos educativos das crianças pequenas ainda são marcados pela 

relação assistencialista e contraditória, ora por parte das famílias que ainda alimentam a 

compreensão de que a instituição lhes presta um favor e não a concebe como um direito da 

criança, ora por parte da instituição que se exime da sua função social e política junto às 

crianças e ora parte do poder público com sua política de estado mínimo com baixo 

financiamento e pouco investimento, acreditando fazer muito para a população. 

Em conformidade com o processo de implantação da Educação Infantil em Goiânia, 

atendendo aos princípios de obrigatoriedade estabelecida pela LDB/1996, o município assumiu 

a educação das crianças de zero a seis anos, agregando paulatinamente, as instituições ao 

sistema municipal de educação. Também como os demais municípios brasileiros, a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) prestou um atendimento assistencial em espaços que 

vislumbravam apenas a guarda das crianças como um ato de assistência e benevolência, tendo 

em vista que este era organizado também por diversos segmentos. 

 

Em Goiânia, o atendimento às crianças de zero a seis anos foi organizado por meio da 

iniciativa privada, filantrópica e das instituições públicas municipais e estaduais 

criadas e mantidas por órgãos de assistência social, aos quais se mantiveram 

vinculadas até a sua inserção no sistema municipal de ensino, determinada na LDB, 

lei 9394/96 (BARBOSA 2008, p.383). 

 

As postulações acerca do atendimento das crianças em espaços educativos, por 

Kramer (2006), são reflexões das questões políticas que se configuram como argumentos que 

se aliam à importância da Educação Infantil no plano dos direitos sociais da infância e 

delineiam possibilidades de enfrentamento no panorama das desigualdades. 

Desse modo, os espaços educativos adequados comparecem entre os desafios 

enfrentados para a efetivação da Educação Infantil como direito das crianças.  As instituições 
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passam a ser corresponsáveis pela criança, nesses novos espaços coletivos necessitam 

redimensionar suas funções frente às mudanças, assumindo uma posição de rompimento “seja 

com os projetos de cunho de custódia, atrelados a perspectivas educacionais higienistas e 

moralizadoras, seja com os projetos de ‘reparação do futuro’ que pretendem uma escolarização 

precoce preocupada com a inserção da escola do ensino fundamental” (ROCHA, 2007a, p. 2). 

Segundo a autora a Educação Infantil tem uma identidade que precisa considerar a 

criança como sujeito de direitos, oferecendo-lhes condições materiais, pedagógicas, culturais e 

de saúde para isso, de forma complementar à ação da família. Nesse sentido a problemática 

referente à estrutura física da instituição de Educação Infantil é também a expressão da 

realidade dos espaços destinados às crianças goianas e se afiguram como desafios a ser 

superados pelo sistema municipal. De acordo com os estudos que discutem a importância do 

espaço físico como direito das crianças e das profissionais, na perspectiva do acolhimento da 

infância, das crianças, 

 

Acreditamos que se os espaços destinados à educação das crianças pequenas forem 

igualmente dignos em suas instalações físicas pode se acreditar em uma distribuição 

de bens de forma igualitária, ou seja, as crianças terão a mesma oportunidade de 

frequentarem espaços adequados ao seu processo de aprendizagem e desenvolvimento 

independente de sua condição sócio econômica. Pois, espaços também desiguais – 

precários, pequenos, inadequados, mais acentuam as desigualdades sociais entre os 

sujeitos do que promovem qualidade social (ALVARENGA, 2012, p. 22). 

 

Dessa maneira estamos em conformidade com o posicionamento de Agostinho (2001, 

p. 63) quanto aos espaços destinados às crianças quando afirma que “temos então de pensá-lo, 

organizá-lo com o que é próprio das mesmas, para que tenham a identidade da infância. 

Concebendo as crianças como seres sociais plenos, com especificidades próprias deste 

momento da vida”. 

A configuração das instituições de Educação Infantil, no município de Goiânia, até o 

mês de fevereiro de 2014 se encontrava assim classificada: Centros de Educação Infantil (CEI) 

De acordo com os estudos citada acima, são mais de 20% de instituições, conveniadas com a 

SME, em que esta assume o atendimento com os recursos humanos e financeiros e as 

mantenedoras cedem os espaços físicos para o funcionamento. Geralmente eram instituições 

que desenvolviam um atendimento filantrópico às comunidades em seus locais. Ao se 

integrarem ao sistema educacional do município assumem o compromisso de adequarem as 

estruturas físicas de acordo com as orientações legais, porém a maioria delas não realiza as 

manutenções prediais. Essas orientações se encontram prescritas no documento “Parâmetros 
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Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil”27 que estabelecem a metragem 

mínima dos espaços destinados às crianças em idade de Educação Infantil: 

 

[...] a área mínima para todas as salas para as crianças de 0 a 6 anos contemple 1,50 

m2 por criança atendida considerando a importância da organização dos ambientes 

educativos e a qualidade do trabalho. Recomenda-se que a metragem das salas sejam 

as mesmas, independentemente da faixa etária, possibilitando alterações nos 

agrupamentos, de acordo com a demanda da comunidade (BRASIL, 2008b, p. 27). 

 

A recomendação quanto à metragem estabelecida como parâmetro também se encontra 

como orientação para a Educação Infantil de Goiânia por meio da Resolução nº 194/07 do 

Conselho Municipal de Educação (CME),28 que recomenda: 

 

Art. 37 Os espaços internos e externos das instituições educacionais devem ser 

adequados às atividades administrativas, pedagógicas, recreativas, culturais e de 

serviços gerais e conter uma estrutura básica que contemple:  

III- salas com boa ventilação e iluminação para as atividades das crianças, mobiliário 

e equipamentos adequados à faixa etária, que permitam variar sua disposição, 

respeitados a metragem mínima de 1,50 m² por criança atendida (GOIÂNIA, 2007, p. 

11). 

 

Nessa Resolução também se encontra uma advertência que essa metragem seja 

respeitada para cada criança independentemente de sua faixa etária. E fundamentadas nos 

documentos da Legislação Federal estão as orientações do Conselho Municipal de Educação 

que estabelecem a relação espaço/criança de acordo com as determinações legais, por meio de 

Resolução desse Conselho, a qual faz as seguintes recomendações para a organização de 

agrupamentos de crianças na Educação Infantil em Goiânia: 

 

 

 

 

                                                           
27Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, publicado pelo MEC em 2006, defende a 

organização de ambientes variados como possibilitadores dos diferentes tipos de interações para o favorecimento do processo 

educacional das crianças. 

 
28Estabelece normas para Credenciamento, Autorização de Funcionamento, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e 

Supervisão das instituições de Educação Infantil, mantidas pelo Poder Público Municipal e das instituições privadas, no âmbito 

do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. 
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Quadro 01- Recomendação da relação adulto/criança para a organização de agrupamentos de 

acordo com a Resolução nº 194/2007 do CME de Goiânia 

 
Faixa Etária Quantidade Máxima de Crianças Relação profissional/crianças 

0 a 11 meses 8 crianças. Até 04 crianças, 01 profissional. 

De 05 a 08 crianças 02 profissionais.* 

1 ano de idade 10 crianças. Até 05 crianças, 01 profissional. 

De 06 a 10 crianças 02 profissionais 

2 anos de idade 12 crianças Até 09 crianças, 01 profissional. 

De 10 a 12 crianças 02 profissionais 

3 anos de idade 20 crianças Até 15 crianças, 01 profissional. 

De 16a 20 crianças 02 profissionais. 

4 anos de idade 20 crianças 01 profissional. 

5 anos de idade 25 crianças 01 profissional. 

*Por profissionais, nomeamos a professora regente e a auxiliar de atividades educativas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2015 a partir das informações contidas na Resolução nº194/2007 do CME de Goiânia-Go. 

 

 

Como se observa a Resolução traz apenas o quantitativo máximo para cada 

agrupamento de crianças de maneira que nos possibilita comparar esses números com a 

quantidade estabelecida para as instituições municipais que adotam a categoria de máximo para 

o mínimo como se observa no quadro 2 a seguir. E os CMEIs do sistema municipal têm como 

base para o funcionamento as orientações do documento “Diretrizes de Organização do Ano 

Letivo do Triênio 2012 a 2014”. 

 

Quadro 02 - Orientação para formação de agrupamentos na Educação Infantil de Goiânia 2014 

 
Agrupamento Faixa Etária Quantidade de Crianças 

EI-A 6 meses a 11 meses Mínimo 10 crianças – máximo 18 

EI-B 1 ano a 1 ano e 11 meses Mínimo12 crianças – máximo18 

EI-C 2 ano a 2 anos e 11 meses Mínimo15 crianças – máximo 20 

EI-D 3anos a 3 anos e 11 meses Mínimo15 crianças – máximo 20 

EI-E 4anos a 4 anos e 11 meses Mínimo20crianças – máximo 25 

EI-F 5anos a 5 anos e 11 meses Mínimo20 crianças – máximo25 

Fonte: Diretrizes de Organização do Ano Letivo do Triênio 2012 a 2014 – SME de Goiânia-Go.  

 

 

Não obstante ambos os documentos deliberarem sobre a mesma modalidade de 

Educação, o primeiro, filiado ao município, delibera para todas as instituições - públicas e 

privadas, enquanto o segundo diz respeito apenas às instituições municipais. Dessa maneira 

consideramos que o próprio sistema não cumpre suas próprias deliberações. Essa prática tanto 

pode estar tentando atender à demanda social, quanto ter fins eleitorais. Pode-se afirmar que a 
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Resolução nº 194/07 é “letra morta”, enquanto que as Diretrizes do triênio 2012-2014 são a 

verdadeira regra em vigor quanto à quantidade de crianças (Compare quadro 1 e quadro 2). 

Mas quanto ao número de profissionais a Resolução nº 194/07 é atendida, inclusive no CMEI 

pesquisado (Compare quadro 1 e quadro 3). 

Como a instituição pesquisada transitou frente às prerrogativas da lei e a demanda da 

comunidade local? Segundo seu histórico na PPP, consta que esta foi integrada ao sistema 

municipal de Educação a partir de 27 de janeiro de 2003, em regime de comodato29 por um 

período de dez anos, contrato que foi renovado no final de 2013. E que no final do mês de 

agosto do ano de 2004 foi autorizada e realizada a ampliação dos espaços físicos com a 

construção de salas destinadas à organização das crianças por agrupamentos, segundo suas 

respectivas idades. A ampliação objetivou aumentar o atendimento da demanda local de 

maneira progressiva até chegar ao quantitativo de crianças atendidas pela instituição no 

presente momento. Segundo as listas de espera de 2004 e 2005, havia um total de 120 vagas, 

com a ampliação das instalações prediais, o atendimento se estende atualmente a 206 crianças. 

O CMEI conta com dez agrupamentos em que as crianças são distribuídas de acordo 

com critérios da instituição e a relação adulto criança como se observa no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 03 - Relação número de criança/espaço/profissionais da Instituição pesquisada-2014 

Agrupamento Nº de crianças 

atendidas 

Meta de 

atendimento 

Metragem/agrupa-

mento/criança/m2. 

Quantitativo de 

profissionais 

EI-A 13 crianças 12 crianças 28,64/ 2.2 m2. 02- (regente e auxiliar) 

EI-B 18 crianças 18 crianças 28,64/ 1.5 m2 01- (01 reg. e 02 aux.) 

EI-C 20 crianças 20 crianças 28,64/ 1.3m2 02-(regente e aux.) 

EI-CD* 20 crianças 20 crianças 28,64/ 1.3 m2 02-(regente e aux.) 

EI-D 20 crianças 20 crianças 22,14/ 1.1 m2 02-(regente e aux.) 

EI-DE1 14 crianças 15 crianças 17,41/1.2/ m.2 02-(regente e aux.) 

EI-DE2 25 crianças 25 crianças 22,44/0.89 m2. 02-(regente e aux.) 

EI-E 25 crianças 25 crianças 22,44/0.89 m2. 02-(regente e aux.) 

EI-F1 25 crianças 25 crianças 22,44/ 0.89m2. 02-(regente e aux.) 

EI-F2 26 crianças 25 crianças 28,64 /1.1m2 02-(regente e aux.) 

Total Geral 206 crianças 205 crianças _ 21-(10 regentes e 11 aux.) 

*Conforme Diretrizes de Organização, a instituição pode formar agrupamento misto com duas faixas etário. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, a partir da análise documental - 2015. 

 

                                                           
29Por meio de um contrato que tem previsão no código civil brasileiro (Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002) bilateral, em 

que a Instituição religiosa cede o prédio à prefeitura que, por sua vez, assume as obrigações referentes aos impostos e o 

compromisso de devolver o imóvel. 
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Conforme se observa e com base nas deliberações do documento da SME sobre a 

organização e funcionamento do atendimento educacional, é atendido parcialmente quanto à 

relação espaço/ criança, pois, as salas destinadas para os agrupamentos das crianças apresentam 

medidas bem abaixo da metragem recomendada na Resolução nº 194 do Conselho Municipal 

que é de 1,5m2 por criança. Na maioria dos agrupamentos a relação é menos que 1 m2. Desse 

modo nesse quesito o espaço físico médio para cada criança não atende ao disposto da 

Resolução nº 194/2007 e nem às determinações federais, principalmente nos agrupamentos 

correspondentes às faixas etárias maiores das crianças. 

Ressaltamos as contradições dos discursos da legislação que validam os arranjos 

emergenciais e com fins contrários aos direitos da criança em frequentar uma instituição 

educacional independente de sua necessidade. Caracterizando assim uma política de 

assistência. Além das questões do quantitativo de crianças, outro aspecto a ser observado são as 

interpretações quanto à organização dos espaços físicos destinados às crianças, em textos que 

literalmente expressam que cabe às profissionais de educação infantil utilizar de suas 

capacidades criativas para superar os limites impostos pelas inadequações. Assim lhes é 

imputada a responsabilidade de criar ou improvisar alternativas para a superação dos limites 

postos pela estrutura, conforme o documento do sistema municipal “Indicadores de Qualidade 

na Educação Infantil” 30 que avalia: 

 

[...] às possibilidades que os espaços físicos, equipamentos e mobiliários oferecem no 

desenvolvimento de atividades que propiciem a aprendizagem das crianças, 

desenvolvemos um trabalho de forma a incentivar todo o coletivo da instituição a 

pensarem as estruturações, delimitações, transformação/polivalência e autonomia 

como forma de organizar, dinamizar e criar movimento no cotidiano do CMEI 

promovendo aprendizagem e desenvolvimento (GOIÂNIA, 2014b, p. 19). 

 

Nesse caso, a Secretaria reconhece a necessidade de improvisar diante das condições 

precárias de atendimento. É como se o improviso fosse oficializado como política sem 

mencionar a precariedade da situação. A orientação transcrita da PPP expressa a tentativa de 

superação de alguns desafios postos pela estrutura física, porém, no cotidiano a instituição 

pesquisada convive com outros entraves estruturais quanto à quantidade de banheiros com 

vasos sanitários insuficientes para o quantitativo de crianças. Conforme a PPP do CMEI, há no 

edifício da instituição seis banheiros destinados às crianças31 contrariando assim os Parâmetros 

                                                           
30 Documento que orienta os planejamentos e o processo de avaliação institucional, elaborado pela Divisão de Educação 

Infantil da Secretaria Municipal de Goiânia com base nas produções do MEC, sobre Critério de atendimento em Creche que 

respeite o direito das crianças, por Maria Malta Campos. 
31 Confira o excerto apresentado na página 66 deste trabalho. 
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Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006), determinam a 

relação de um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro para cada 20 crianças. Uma vez que o 

CMEI pesquisado atende 206 crianças atualmente, ele necessita aproximadamente de dez vasos 

sanitários, chuveiros e lavatórios.  

Esses aspectos foram evidenciados por uma das professoras informantes da pesquisa, 

“Em relação à instituição, penso que algo que deveria melhorar é o espaço físico deveria ter 

mais banheiros, por exemplo,” (Maria32, questionário 03/12/2014).  

A desconsideração das recomendações é acrescida das questões que esbarram nos 

critérios de acessibilidade, tendo em vista que o acesso ao piso superior, onde se encontra 130 

crianças maiores de três anos dentre elas uma cadeirante, se dá por meio de degraus. Isso 

contraria os princípios da Declaração de Salamanca (1994) que trata de uma educação inclusiva 

e para todos, além de se apresentar contraditória aos critérios exigidos para o funcionamento de 

uma instituição de educação infantil bem como ao que Batista (1998) conceituou como espaço 

de acolhimento dos sujeitos sendo eles:  

 

[...] uma categoria histórica, isto é, uma produção humana que remete ao suporte 

físico e concreto que acolhe os sujeitos, sendo assim, ele carrega uma objetividade 

estabelecida em sua materialidade. O prédio, as paredes, o teto e o chão contam e 

revelam as concepções e os valores da instituição. Ele traduz se o movimento do 

trabalho está focado nas crianças ou nos adultos, bem como funciona como limitador 

ou promotor das aprendizagens das crianças (BATISTA, 1998, p. 30). 

 

Os aspectos ligados ao espaço que dificultam as aprendizagens das crianças no caso 

dessa instituição estão diretamente relacionados à precariedade dos espaços destinados à 

Educação Infantil. O que ainda hoje se constitui uma realidade no cenário nacional que pode 

ser ilustrada no texto dos Parâmetros Nacionais diz que “No Brasil, grande número de 

ambientes destinados à educação de crianças com menos de seis anos funciona em condições 

precárias. [...] atingem tanto a saúde física quanto o desenvolvimento integral das crianças”. 

(BRASIL, 2008, p. 10). Assim, não podemos deixar de considerar a importância dos ambientes 

que se constituem a partir dos espaços físicos destinados à formação integral das crianças 

porque 

 

O ambiente, por sua vez, diz respeito ao conjunto desse espaço físico e às relações que 

nele se estabelecem, as quais envolvem os afetos e as relações interpessoais dos 

envolvidos no processo; criança. Em outras palavras, podemos dizer que o espaço 

refere-se aos aspectos mais objetivos, enquanto o ambiente refere-se aos aspectos mais 

subjetivos (BARBOSA, 2008, p. 48). 

                                                           
32 Este nome é fictício e todos os outros foram assim atribuídos para assegurar o anonimato das informantes da pesquisa.  
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Desse modo podemos afirmar que as configurações espaciais da instituição de 

pesquisa ainda são dificultadas em função da estrutura física. O que faz com que as 

profissionais da Educação Infantil busquem constantemente alternativas para possibilitar a 

organização de um ambiente em que expresse as diversas subjetividades e sejam espaços de 

interlocuções e de mediações culturais entre e para as crianças. A instituição não favorece a 

distribuição de matérias e mobiliários que permitam os cantinhos de africanidades,33 por 

exemplo, nem ambiente com espelhos na altura do campo visual das crianças, para que elas se 

vejam e percebam a sua imagem diariamente. O CMEI pesquisado apresenta assim limitações 

quanto a se constituir como de fato um “espaço de vivências de direitos das crianças” 

(BATISTA, 1998, p. 19) que por meio da roda de conversa elas possam se olhar, ouvirem se 

tocarem e, sobretudo, exercerem o direito de falarem e ouvirem, serem acolhidas e acolherem 

as outras crianças e o que delas vem. E isso porque a roda de conversa dentre as diversas 

funções que ela exerce, se constitui como outro dispositivo pedagógico34 fundamental para a 

Educação das Relações-Étnico–Raciais das crianças por meio do valor civilizatório que ela 

expressa - a circularidade35. 

O reconhecimento do papel da Instituição de Educação Infantil como espaço de 

respeito às diferenças por meio das interações infantis pode ser um caminho de possibilitar às 

crianças a apropriação dos conhecimentos constituídos como patrimônio cultural da 

humanidade e das contribuições históricas e culturais dos povos afrodescendentes. 

Compreendido como espaço que transcende aos aspectos físicos, conforme determinam as 

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

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que: 

 

Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços 

privilegiados para promovera eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo e 

discriminação, fazendo com que as crianças, desde muito pequenas, compreendem e se 

envolvam conscientemente em ações que conheçam, reconheçam e valorizam a 

importância dos diferentes grupos étnicos-raciais para a história e a cultura brasileira 

(BRASIL, 2004, p.11). 

 

                                                           
33Africanidades brasileiras: refere-se às raízes da cultura brasileira que têm origem africana, se refere ao modo de ser, de viver, 

de organizar suas lutas, próprio dos negros brasileiros e, de outro lado, às marcas da cultura africana que, independentemente 

da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia, expressão utilizada por Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 

(2003) utilizado como dispositivos pedagógicos que contribui na constituição da identidade das crianças. 
34 Termo cunhado por De Angelo, em uma perspectiva de uma comunicação dialógica que pode contribuir com o trabalho 

educativo das crianças. 
35Segundo Azoilda  Loretto Trindade (2009), a circularidade, a roda tem um significado muito grande, é um valor civilizatório 

afro-brasileiro, pois aponta para o movimento, para a circularidade, a renovação, o processo, a coletividade.  
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O reconhecimento dos espaços coletivos como ambientes que podem atuar na 

promoção e práticas de enfrentamento das questões raciais e da importância destes para o 

desenvolvimento das crianças, também se encontra nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI):  

 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com 

a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de 

dominações etárias, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e 

religiosa [...]Art. 7º. 

VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos 

indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus, e de outros países da América. Art. 

8º [...]  

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; [...] (BRASIL, 2009a, p. 17). 

 

Os estudos a cerca da implantação da educação infantil, sinalizam que a instituição de 

Educação Infantil se constitui em espaços privilegiados de materialização da diversidade 

cultural das crianças por meio do reconhecimento e do respeito às diferenças conforme as 

pesquisadoras da primeira infância “Pois é no espaço público, na relação com o outro que 

constituímos nossa subjetividade, nossas diferenças” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2013, p. 

160). 

A par dessa compreensão lamentamos a ausência do poder público no que concerne 

aos direitos dessas crianças de frequentarem um espaço educativo adequado que acolha suas 

infâncias. No histórico da Região Noroeste e seu processo de urbanização não constou nesta a 

reserva de áreas destinadas à construção espaços públicos, por isso a falta de prédios que de 

fato atendam as normas para o atendimento a educação infantil ainda é maior que nas demais 

regiões. Consta dos arquivos CMEI36 as listas de espera dos anos de 2004 e 2005 com 

aproximadamente 300 crianças inscritas em cada uma delas, pleiteando uma vaga, em uma 

instituição que tinha capacidade para 120 crianças. 

Contraditoriamente conforme as pesquisas realizadas por Moysés (2001) se trata de 

uma das regiões com o maior número populacional. Acreditamos que por essa característica e 

com base nas duas últimas listas de espera37, há uma grande população infantil pleiteando uma 

vaga no CMEI. O que essa demanda diz ao poder público? Poderia ser compreendido como 

                                                           
36 Encontra-se nos arquivado da secretaria do CMEI, em uma pasta, o caderno onde se registrou os nomes das crianças para 

compor a lista de espera para o ano de 2004 e 2005, como parte da documentação da instituição. 
37 Conforme documentação do CMEI pesquisado, no ano de 2004 havia um total de 380 crianças inscrita na lista de espera e no 

ano seguinte, 292 crianças. Entretanto, a instituição naquela época atendia em sua totalidade 120 crianças, o que não implica no 

mesmo número de vagas anualmente, pois a cada ano no máximo 30 crianças deixam a instituição para se encaminharem ao 

Ensino fundamental. 
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discriminação ou falta de empenho político? O que leva as iniciativas filantrópicas chegarem 

primeiro que as políticas públicas às realidades cujos contextos são os de exclusão? 

A princípio, talvez não consigamos responder essas questões, mas todas elas são 

demandas trazidas para dentro da instituição e necessitam ser desenvolvidas por meio das ações 

críticas, reflexivas e educativas que automaticamente vão influenciar a prática pedagógica da 

profissional de Educação Infantil e as relações que se estabelecem entre a instituição e as 

famílias. 

Dessa maneira, compreender os fundamentos da Educação para as Relações Étnico-

Raciais na instituição de pesquisa requer considerar todos os sujeitos envolvidos e aqui 

destacamos o papel fundamental das famílias nesse processo, tendo em vista que ambas 

compartilham a educação e cuidados das crianças pequenas.  

Ao observarmos o cotidiano da instituição de Educação Infantil percebemos que há 

um estreitamento da relação entre as famílias e o CMEI. Os familiares têm livre aceso ao 

interior da instituição nos momentos de entregar ou pegar suas crianças com as respectivas 

profissionais nos agrupamentos ou no pátio. Essa movimentação geralmente é acompanhada 

por uma das coordenadoras ou pela dirigente que fica no portão de acesso recebendo os 

familiares, cumprimentando ou se despedindo deles e das crianças que além de demonstrar a 

participação da administração da instituição no processo educativo das crianças; a aproximação 

e parceria com as famílias; e para o controle de quem entra ou sai, contribuindo para maior 

segurança das crianças.  

Essa relação com as famílias é primordial para abordar a diversidade étnico-racial 

junto às crianças, pois, são elas que informam a instituição sobre a cultura que a criança tem em 

casa, a formação e os hábitos familiares, suas atividades de finais de semana, seus rituais 

religiosos dentre outros. 

No intento de apreendermos parte dos elementos referentes às identidades étnicas dos 

familiares, seus modos de vida e algumas especificidades das crianças, detivemo-nos na leitura 

da PPP do CMEI, sendo que nessa: 

 

[...] instituição tem uma grande pluralidade cultural, isto é, uma diversidade de etnias 

(brancos, negros, pardos e mulatos), costumes que cada um traz consigo de suas 

regiões oriundas, religiões (Católicos, evangélicos e alguns espíritas), valores, etc. 

Fato este que nos requer assumirmos um trabalho de acolhimento, respeito à 

diversidade e, sobretudo, o desenvolvimento de posturas éticas nas relações com 

atitudes não discriminativas (GOIÂNIA, 2014b, p. 30). 
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Com base na citação da PPP da instituição acima, afirmamos que a instituição tem 

ciência da importância de acolher a diversidade étnico-racial presente nas crianças e em seus 

familiares, bem como compreende a necessidade de que essa temática faça parte do trabalho 

diário, pelo menos no nível discursivo. Para Gomes (2003) o reconhecimento do pertencimento 

étnico está relacionado aos posicionamentos políticos, sociais e se liga diretamente com a 

cultura, com as relações e significados produzidos no ambiente de vida das crianças. E, que elas 

têm além da instituição outros espaços de produção, como o local onde moram, do qual 

provêm, os hábitos e costumes nos quais estão inseridas. Assim buscamos compreender quais 

os pertencimentos das crianças foram declarados, tendo em vista que estes eram perceptíveis 

pela observação. 

Durante o período de observação e leituras dos documentos no campo de pesquisa 

tivemos acesso às fichas das crianças em que a maioria das famílias fez a declaração aberta 

cor/raça de suas crianças. Aqui vale ressaltar mais uma vez, a nossa ciência da complexidade 

que envolve a classificação de etnias. Serão consideradas crianças negras, aquelas que as 

famílias declararam pardas, morenas, ou pretas, sendo que os dados das 206 fichas analisados 

revelaram os seguinte quantitativos. 

 

Gráfico-01-Declaração das famílias acerca do pertencimento étnico das crianças -2014 
 

Fonte: Respostas obtidas nas fichas de matriculas das crianças em 2014. 
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Com base nas informações do gráfico e com a junção dos grupos crianças que podem 

ser qualificadas como negras, temos uma representatividade de 56% destas. Esses números 

evidenciam que efetivação do propósito de abordagem da temática das relações étnico-raciais 

no cotidiano da instituição, para nós se configura como um dever fundamental, pois é com um 

trabalho sistematizado que essas crianças poderão se sentir de fato representadas no seu 

contexto e que ter o direito de conhecer e valorizar os elementos de sua cultura.  

Assim reiteramos que a superação de parte dos desafios quanto à efetivação de uma 

proposta que se paute na Educação para as Relações Étnico-Raciais das crianças, pode-se 

iniciar na Educação Infantil, a partir de uma prática pedagógica exercida junto elas no cotidiano 

do espaço educativo e não apenas nas datas comemorativas. Reconhecemos que tais práticas 

são expressas segundo a constituição das identidades das profissionais que também são 

influenciadas pela instituição e a influenciam.  

Dessa maneira em função dos objetivos da pesquisa recorremos novamente à leitura da 

Proposta Político Pedagógica (PPP), para a percepção dos fundamentos da educação para as 

relações étnico-raciais no CMEI. E nesse documento se encontram registrados, em caráter de 

orientações, elementos da prática pedagógica que têm dentre as finalidades a promoção de 

situações que assegure às crianças aprendizagem e desenvolvimento integral. A PPP adverte 

ainda que no desenvolvimento dessa prática pedagógica se deva observar a apropriação e a 

produção de cultura, dos modos de vida, das crianças, das concepções, dos conhecimentos 

elaborados e sistematizados, permeados pelas emoções, partilhados significativamente com os 

grupos ou sujeitos que compõem a realidade mais próxima à criança. Dessa maneira a criança 

na relação com os contextos sociais mais amplos pode elaborar seus sentidos e significados 

sociais para compreender o mundo, agir sobre ele, transformá-lo e ser transformada. 

A PPP ainda recomenda que a prática pedagógica se paute no diálogo e interações por 

meio de rodas de conversa; acesso a um ambiente letrado e desenvolvimento de atividades 

práticas com as múltiplas linguagens; trabalhos artísticos e manuais que contemplem o uso de 

diversificados; além da observação e escuta atenta às crianças. Que essa prática pedagógica seja 

contemplada por meio dos planejamentos, orientados e acompanhados pelas coordenadoras 

pedagógicas. A coordenação por sua vez respalda-se em documentos de marco legal para a 

educação infantil tais como: a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, os 

Indicadores de Qualidade da Ação Pedagógica, priorizando os direitos das crianças nas ações 

que envolvem o cuidar e o educar. 
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Também está expresso na Proposta do CMEI, o papel da profissional de educação que 

se refere à ampliação da capacidade de leitura de mundo que cada criança traz. Também cabe a 

ela, segundo o documento, significar o processo de aprendizagem no espaço educativo de 

maneira mediada, intencionada, e sistematizada. 

Neste sentido, consideramos que as profissionais que atuam junto à criança 

desempenham um papel fundamental no seu processo educativo. Para tanto, lhes é atribuída a 

responsabilidade de planejar, organizar e possibilitar situações desafiadoras que assegurem às 

crianças os fins educacionais que lhes são propostos. Segundo a PPP cabe a essas profissionais 

ainda 

 

[...] promover as condições de igualdade entre as crianças, independente de gênero, 

condição socioeconômica, condição étnico-racial, pressupõe [das profissionais] 

reconhecimento das diferenças que sabemos existir. Neste sentido é preciso ter 

conhecimento sobre os direitos da criança que necessitam ser assegurados a todos. Isto 

implica em um olhar mais atento e maior sensibilidade, pois as diferenças se 

manifestam no coletivo e precisam ser percebidas pelas Professoras e Auxiliares de 

Atividades Educativas, e por todas as demais profissionais que se relacionam com as 

crianças (GOIÂNIA, 2014b, p. 31) (grifos nossos). 

 

Como podemos observar, as indicações quanto reconhecer as diferenças que se 

afiguram na realidade da instituição estão explícitas na PPP, de maneira que se torna possível 

relacionar ao que discutimos no primeiro capítulo e ao alerta de Pierrucci sobre as ciladas da 

diferença. É importante pensar em que condição de igualdade é considerada? Se levarmos em 

conta estrutura física da instituição, a criança cadeirante foi considerada? Dessa maneira 

acreditamos que: 

 

A defesa da diferença, assim, não importa se hoje é feita à esquerda e de olhos fitos na 

igualdade ainda a ser conquistada, ou bem acarreta em sua divulgação e sua prática a 

fixação em certas diferenças grupais, em certas identidades coletivas de origem 

(raciais, étnicas, sexuais, estamentais, regionais, culturais, nacionais), ou então, para 

não se embaralhar e aprisionar nestes laços distintivos (irredutíveis?), não tem outra 

saída senão deixar-se levar pela necessidade lógica da postulação de partida e avançar 

sempre mais no reconhecimento de um número cada vez maior de diferenças dentro 

das diferenças (PIERRUCCI, 2000, p. 9). 

 

O argumento do autor referente reconhecimento da diferença dentro das diferenças nos 

coloca frente à necessidade de tomar a alteridade (o Outro) como o diferente, mas também 

como semelhante a nós mesmos, em sua humanidade, sua dignidade e seus direitos. 

E alteridade como um de seus princípios fundamentais em que nos estabelecemos 

relações sociais de interação e dependência com o outro, de maneira que o nosso existir 
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individual se constitui pela presença e na relação com o outro. De acordo com Larrosa (2002), a 

alteridade é um outro, do qual depende a própria identidade. O outro e o eu estão numa relação 

complexa em que se remetem reciprocamente. Assim, o outro não só está fora como dentro do 

indivíduo. E esse princípio se constitui em um dos mais caros fundamentos para compreensão 

das relações infantis: 

 

A alteridade da infância é algo muito mais radical: nada mais nada menos do que sua 

absoluta heterogeneidade no que diz respeito a nós e a nosso mundo, sua absoluta 

diferença. E se a presença enigmática da infância é a presença de algo radical e 

irredutivelmente outro, dever-se-á pensá-la a partir do que sempre nos escapa: à 

medida que inquieta o que sabemos (e a soberba da nossa vontade de saber), à medida 

que suspende o que sabemos (e a arrogância de nossa vontade de poder) e à medida 

que coloca em questionamento os lugares que construímos para ela (LARROSA, 

2002, p. 70).  

 

Para Larrosa (2002), reconhecer as crianças como “Outros” de nossos saberes, como 

sujeitos que se expressam de maneira criativa e criticamente, que reproduzem e criam cultura, 

que interpretam os acontecimentos com seus próprios modos, as colocam em uma relação de 

igualdade com os adultos. E em nosso caso, professoras da Educação Infantil, isso é 

fundamental para pensarmos em nossas práticas pedagógicas, para que nelas consideram a 

infância com todas suas especificidades e diversidades. 

E a Educação Infantil tem as postulações anteriores como princípios que orientam o 

trabalho com as crianças pequenas, conforme o explicitado: 

 

Uma proposta inclusiva deve ser para todas as crianças, independente daquelas que 

tem deficiência ou não, dado ao fato de que o espaço coletivo de educação precisa ser 

um lugar em que as crianças possam expressar-se por meio de suas formas de agir no 

mundo se relacionando com os diferentes sujeitos. Trata-se de reafirmar aqui, que 

temáticas como as questões étnico raciais e inclusão devem ser trabalhadas 

cotidianamente na instituição e não apenas em projeto específicos quando se inicia o 

ano letivo. Estes temas são extremamente importantes na educação infantil, uma vez 

que pressupõem o trabalho com o respeito, a diversidade, a ética, os valores, a 

solidariedade e o reconhecimento de si e do outro em um processo de alteridade 

(GOIÂNIA, 2014a, p. 141).  

 

Com base na citação acima e nas observações realizadas no decorrer da pesquisa, 

certificamos que um trabalho que aborde discussão da temática Educação das Relações Étnico–

Raciais no cotidiano dessa instituição ainda se constitui como um dos desafios a ser transposto. 

Trabalho esse que consideramos de suma importância tendo em vista que no espaço educativo 

das crianças pequenas o desenvolvimento de práticas pedagógicas, voltadas para o respeito à 

diversidade étnico-racial que as caracterizam deve ser compromisso de todos envolvidos com a 
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educação. Sobretudo, considerando as características da população infantil que frequenta o 

CMEI que, por sua vez, se localiza em uma região marcada por processos de exclusão, de 

segregação sócio espacial e racial, afirmamos que as crianças e os demais sujeitos envolvidos 

no processo educativo têm o direito de se sentirem representados nos diversos espaços que 

frequentam. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIDADE DAS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROCESSOS EDUCATIVOS PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS DAS CRIANÇAS  

 
 

“Dar às nossas crianças oportunidade de conhecer modos de representar o mundo e os 

sentimentos de diferentes povos é construirmos com elas a concepção de igualdade e 

irmandade entre os seres humanos.” (Hédio Silva Jr. e Lucimar Rosa Dias, 2012) 

 

As crianças que frequentam a Educação Infantil têm o direito de adentrarem a um 

espaço educativo em que as relações são mediadas por profissionais que, por meio de suas 

práticas pedagógicas, lhes favoreçam o processo de desenvolvimento e aprendizagens. Desse 

modo, torna-se importante conhecer as identidades dessas professoras. Dentre outros fatores, 

são essas profissionais que poderão assegurar às crianças um ambiente acolhedor e promotor de 

igualdade racial, para que nele crianças negras e brancas sejam valorizadas e respeitadas em 

suas subjetividades e singularidades. Isso passa pela compreensão de uma relação respeitosa 

frente às matrizes formadoras da população brasileira, porque segundo Trinidad (2012, p. 129), 

"todas as crianças têm o direito de conhecer a história de seus antepassados, os locais de onde 

vieram e como eles contribuíram e contribuem para a construção de seu país". 

Para compreender as percepções da prática pedagógica relativa à Educação para as 

Relações Étnico-Raciais no local da pesquisa, utilizamos parte das observações e anotações do 

caderno de campo, alguns dados dos questionários e trechos das entrevistas38 semiestruturadas. 

Assim, algumas questões aqui discutidas tratam dos elementos que constituem as identidades 

das profissionais, outras revelam as contradições e desafios frente à efetivação de práticas 

pedagógicas que envolvem nossa temática. 

 

3.1 Expressões docentes na teoria 

 

A centralidade deste subitem recai sobre as identidades das profissionais39 - de nossa 

pesquisa e suas práticas pedagógicas. Assim buscamos compreender de que maneira os 

                                                           
38 Entrevistas gravadas em áudio e transcritas pela pesquisadora. 

39 Neste trabalho utilizaremos os termos profissionais de Educação Infantil para nos referir às mulheres que atuam 

diretamente com crianças. Essas profissionais são divididas em dois grupos: um grupo desempenha a função de 

professoras regentes e outro de auxiliares de atividades educativas. Conforme se configura nas Instituições 
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elementos que as constituem como sujeitos reverberam em suas práticas pedagógicas 

relacionadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais das crianças pequenas 

Nessa discussão articularemos as dimensões pessoais e profissionais que a profissional 

da Educação Infantil traz no seu conjunto identitário e como esse conjunto reverbera em sua 

prática pedagógica. Dessa maneira tomamos a identidade como uma construção social 

complexa em que diversos fatores concorrem para ela, desde as dimensões pessoais à história 

de vida profissional do sujeito, bem como os discursos e as representações que orientam os seus 

processos construtivos.  

Por outro lado, as aproximações com o conceito de profissional na Educação Infantil 

sinalizam para uma complexidade no exercício da função. Para discutir a identidade desses 

sujeitos, é importante considerar as especificidades da constituição historicamente construída 

das identidades dos profissionais, tendo em vista que: 

[...] falar de professor na Educação Infantil é diferente de falar do professor nas séries 

iniciais, e isso precisa ser explicitado para que as especificidades do trabalho dos 

professores junto às crianças de 0 a 6 anos em instituições educativas sejam 

viabilizadas (CERISARA, 2002, p.68). 

 E que especificidades são essas? Existe docência na Educação Infantil? E quem é o 

profissional? Eis indagações que acompanham o processo de implantação dessa modalidade 

educacional, que difere das demais por sua própria natureza. Uma vez que a Educação Infantil 

no Brasil é uma história de começo recente que passa a ser contada a partir de sua integração à 

educação básica, pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9.394/1996). A 

junção dos segmentos - creche e pré-escola representou uma conquista importante no processo 

de educação e de cuidado das crianças de zero a seis anos. Assim se sustenta no principio da 

cidadania. Conforme o proposta pela LDB 9394/96 no art. 22 versa que: “a educação básica 

tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania” (BRASIL, 1998). Destarte, o sujeito criança da Educação 

Infantil percorrerá todo o período destinado a ela, seis anos, para cumprir essa finalidade. 

No contexto do atendimento à Educação Infantil, a legislação determinou suas 

finalidades e estabeleceu a formação em nível superior aos profissionais que se ocupam dela. 

Essa deliberação implicou assegurar a atuação do profissional docente também para o processo 

de educação das crianças pequenas. Segundo Contreras (2002, p. 31), [...] “a palavra 

                                                                                                                                                                                        
Municipais de Ensino de Goiânia, todos os sujeitos que atuam nas instituições educacionais são considerados 

profissionais de educação. 
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‘profissional’ e suas derivações, embora em princípio pareçam apenas se referir às 

características e qualidades da prática docente, não são nem mesmo expressões neutras.” 

Acredita-se que essa palavra guarde concepções diversas, visões de mundo, históricas e 

políticas. 

Quanto à Educação Infantil, a constituição da identidade do profissional, comum às 

demais do magistério, é atingida pela questão de gênero40, a qual, perpassada pelas relações 

sociais e culturais de poder e de subjetivação se manifesta no papel e status subalternos das 

mulheres. Cerisara (2002) pondera que o conflito entre ser ou não uma profissão traz à baila 

uma concepção de trabalho profissional pautada na “versão machista de trabalho, em que 

predomina a racionalidade, a objetividade e as relações impessoais e a correspondente negação 

de uma possível versão do trabalho feminino” (CERISARA, 2002, p. 63).  

E o exercício da docência na Educação Infantil compõe-se justamente de ações 

contrárias a essas características do pensamento machista atinentes ao trabalho. É uma função 

baseada nas relações de crianças com profissionais, destas com a família e das crianças com 

crianças: de cada sujeito, com seus mundos e modos de ver e de viver a vida. Daí as afirmações 

de Cerisara quanto a ser impossível, em um ambiente de educação e de cuidados de crianças 

pequenas, manter a impessoalidade, até porque  

A presença maciça de mulheres, o predomínio das formas femininas de 

relacionamento entre elas, a organização do espaço físico, as práticas desenvolvidas 

utilizando objetos vinculados ao universo doméstico, tais como camas, colchões, 

banheiras fraldas, chupetas, mamadeiras, ajudam a confirmar a presença de um 

universo onde estão presentes práticas femininas domésticas e ausentes práticas 

profissionais (CERISARA, 2002, p. 64). 

 

Em se tratando de uma profissão desprestigiada socialmente e com dificuldade de se 

fazer reconhecer, dadas as suas ambiguidades entre espaço público e espaço doméstico ou 

privado, e por sua mão de obra majoritariamente feminina, Cerisara destaca que:  

 

                                                           
40 É importante definir as relações de sexo, gênero, categorias que com frequência, são erroneamente usadas como sinônimos. 

Quando conceituamos sexo, refere-se às características biológicas de homens e mulheres, ou seja, às características específicas 

dos aparelhos reprodutores femininos e masculinos, ao seu funcionamento e aos caracteres sexuais secundários decorrentes dos 

hormônios. Definindo gênero, podemos dizer que se refere às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que 

são o resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais. “Scott argumenta que 

o conceito de gênero foi criado para opor-se a um determinismo biológico nas relações entre os sexos, dando-lhes um caráter 

fundamentalmente social. “O gênero enfatizava igualmente o aspecto relacional das definições normativas da feminidade”. Este 

aspecto relacional vem da preocupação de alguns de que os estudos femininos se centravam sobre as mulheres de maneira 

demasiado estreita, assim a noção de gênero daria conta de que as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos 

e não poderiam ser entendidos separadamente” (TORRÃO FILHO, 2005, p. 129).   
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Para que se constitua uma identidade profissional, é preciso ter como base a 

identidade pessoal dessas mulheres, construída historicamente dentro de uma 

ocupação socialmente desvalorizada- a educadora de crianças de 0 a seis anos e 

vinculada de modo direto ao universo feminino, desvalorizado em relação ao que se 

convencionou chamar de universo masculino, cujo modelo de trabalho é tido como 

racional ou técnico e no qual predominam relações de impessoalidade nos espaços 

públicos (CERISARA, 2002, p. 33). 

 

Outras discussões encaminham-se para interpretações do papel social da mulher, as 

quais envolvem os diferentes sentidos das relações entre os sujeitos da sociedade e das diversas 

articulações de gênero com diferentes tipos de relações sociais: geração, raça, etnia e classe. 

Sob essa perspectiva, a categoria gênero incorpora-se aos debates sociais com outras 

construções e compreensões para que se reconheça que as desigualdades imputadas à mulher 

articulam-se nos contextos históricos nas e pelas relações de poder: 

 

Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo social, pois é nele que se 

constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As justificativas 

para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas (se é que 

mesmo essas podem ser compreendidas fora de sua constituição social), mas sim nos 

arranjos sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, nas 

formas de representação (LOURO, 2003, p. 22). 

 

Em seus contextos, os marcadores sociais de cada época são determinantes na 

estrutura de uma sociedade e influenciam diretamente os processos educativos realizados por 

esta. Sob tal ângulo, Alexandra Arce (2002), em sua análise crítica sobre a concepção 

pedagógica de Pestalozzi, Froebel e Montessori e sobre suas contribuições para a Educação 

Infantil, considera que esses estudiosos apoiaram-se nos princípios de Rousseau e nos valores 

de suas épocas para postularem que a mulher carregava em si atributos e predisposição natural 

para a maternidade e sua relação com a natureza: ideais para realizar a educação das crianças 

pequenas. Isso se configurou como um dos marcadores ideológicos da profissão na Educação 

Infantil, a ser exercida pelo gênero feminino, ao que a pesquisadora chamou de “mito da 

educadora nata na Educação Infantil”. Para Alessandra Arce o mito se refere a “uma síntese 

simbólica de imagens, valores, sentimentos e aspirações coletivas, [...] constitui um fenômeno 

sócio histórico real, que desempenha um papel objetivo na atividade social, ainda quando o 

conteúdo do mito inverta, falsifique e deforme aspectos da realidade humana” (ARCE, 2002, p. 

169). 

De acordo com o mito da educadora nata na Educação Infantil, a mulher foi 

historicamente considerada a responsável pelo trabalho com crianças pequenas. Nessa mesma 

perspectiva Alves (2006) considera que a identificação profissional dessas trabalhadoras se 
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vincula a uma construção de gênero, colocando em questão os papéis das mulheres, legitimados 

socialmente: 

 

[...] Nesse sentido, compreendemos que as características mais destacadas na 

professora de educação infantil remetem à tradicional imagem social de mulher doce, 

ingênua, mãe generosa, abnegada à família, educadora paciente na transmissão dos 

valores e na formação do bom caráter da criança, na qual se legitimam modelos 

feminino de domesticidade e de espírito de sacrifício, contribuído para a 

desclassificação social da mulher (ALVES, 2006, p.7). 

 

Em conformidade com Rosemberg (2012), em seus estudos sobre a infância e as 

relações raciais brasileiras, conclui-se que “as ideologias de gênero e de idade valorizam o 

padrão adulto masculino, associado à produção e à administração da riqueza, e não à produção 

e à administração da vida [...] quando cuidam de crianças pequenas e educam-nas” 

(ROSEMBERG, 2012, p. 22).  

Desse modo, a composição histórica da imagem do profissional de Educação Infantil 

ainda está vinculada ao “mito da maternidade, da mulher como rainha do lar, educadora nata, 

cujo papel educativo associa-se necessariamente ao ambiente doméstico, sendo, assim, 

particularmente importante nos primeiros anos da infância” (ARCE, 2002, p. 170). Importa 

salientar que a imagem, amorosa, dócil, ligada aos espaços domésticos, reverbera 

negativamente na identidade profissional, esbarra na desvalorização que vai desde o 

reconhecimento da atuação profissional às questões políticas e salariais. E, para a pesquisadora, 

a desvalorização agrega-se a outras questões também pontuais. 

 

A não-valorização salarial, a inferioridade perante os demais docentes, a vinculação 

do seu trabalho com o doméstico, o privado e a deficiência na formação aparecem 

como resultado, entre outros fatores, dessa imagem, que traz na sua base a divulgação 

de uma figura profissional que não consegue desvincular-se dos mitos que interligam 

a mãe e a criança. O mito encontra, no escamoteamento de uma educação ruim, 

terreno frutífero para reproduzir-se, empurrando a educação de crianças menores para 

o amadorismo, a improvisação, o vale-tudo, conduzindo o profissional de campo da 

educação a afastar-se, cada vez mais, da condição de professor (ARCE, 2002, p. 182). 

 

Sob tal aspecto, Kramer (2006) sustenta que as contradições presentes na constituição 

da identidade da profissional de Educação Infantil e o modo como essas mulheres/profissionais 

percebem-se como sujeitos ou não de seus processos repercutirão nas maneiras e no exercício 

de sua profissão. “É na tensão entre essa imagem e os sentidos que ela dá à profissão, e aquilo 

que as professoras efetivamente fazem em seus espaços de atuação, que vai se constituindo a 

identidade do profissional de Educação Infantil” (KRAMER, 2006, p.165).  
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No contexto local das pesquisas, emergem questões semelhantes às que se 

apresentaram até aqui, no que diz respeito à construção da identidade do profissional da 

Educação Infantil — dentre elas, a graduação em Pedagogia como formação mínima exigida 

para a atuação docente nas instituições de Educação Infantil de Goiânia, o que se considera um 

avanço a partir da normatização da LDB 9394/96. Novamente, as mulheres são maioria entre os 

profissionais, a começar pelas instituições de formação acadêmica, pois a Pedagogia é um 

curso que, em seu histórico, detém um reduzido número de homens.  

Desse modo a busca da identidade dessas profissionais de educação infantil - 

professoras regentes e auxiliares de atividades educativas, das Instituições da Rede Municipal 

de Ensino de Goiânia - passa pela compreensão das singularidades e semelhanças que as 

envolvem. Nesse sentido ressaltamos que a questão de identidade profissional aqui abordada 

por nós, vai ao encontro daquilo que elas expressam profissionalmente em seus cotidianos. A 

nomeação - as profissionais - é por questão do gênero – feminino –tendo em vista que a partir 

da leitura dos módulos em que consta a relação nominal das profissionais encontramos que o 

exercício dessa profissão durante esses 12 anos de municipalização, se deu somente por 

mulheres.  

Essa presença feminina foi reafirmada, pelos dados do Censo Escolar de 2009, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Este instituto identificou que o número total de professores de educação infantil no Brasil 

naquele ano era de 369.698; destes, 358.414 professores eram do sexo feminino e 11.284 

professores, do sexo masculino (INEP, ano 2010). Esses dados revelaram que no fim da 

primeira década do século XXI, a docência na educação infantil constitui-se como uma 

profissão majoritariamente de mulheres. Embora a entrada de homens venha aumentando nos 

últimos anos, ainda não se constituiu em uma realidade para o CMEI pesquisado, essa presença 

masculina. 

Trata-se de mulheres, de diferentes idades, de diversificadas trajetórias pessoais e 

profissionais, que escolheram dentro do sistema público se ocuparem da educação e do cuidado 

de crianças pequenas. Conforme assinalado anteriormente, elas “trabalham em uma instituição 

que transita entre o espaço público e o espaço doméstico, em uma profissão que guarda o traço 

de ambiguidade entre a função materna e a função docente” (CERISARA, 2002, p. 8). 
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A ausência do profissional masculino se confirma no levantamento das informações a 

partir da documentação institucional. Analisados os módulos e frequências41 mensais no 

período de dez anos consecutivos, não se encontrou nesses documentos nenhuma referência 

que sinalizasse a presença de homens trabalhando nessa instituição de Educação Infantil.  

Além disso, as pesquisas de Kramer e Nunes (2007) que, dentre os diversos aspectos 

da desprofissionalização das professoras que trabalham com as crianças pequenas, ressaltam as 

maneiras que elas são nomeadas e as concepções acerca da profissão. Para Kramer e Nunes 

essas profissionais são concebidas em seus papéis como “meninas da Educação Infantil”, isto é, 

associadas às próprias crianças com quem trabalham. Isso requer um posicionamento dessas 

frente às políticas públicas, tendo em vista os processos de subjetivação que envolvem a 

questão porque: 

 

[...] no caso da educação infantil, um processo de subjetivação, que parece constituir-

se no cotidiano, de forma a modelar aquelas que atuam junto às crianças menos como 

adultas, profissionais, professoras, e mais como crianças, menores, meninas. Ainda 

que esse processo seja contraditório e outras forças sociais e ideológicas estejam 

presentes – ou, ainda que sejam também chamadas, em outros contextos ou situações, 

de professoras –, o horizonte social no qual a subjetividade das professoras de 

educação infantil tem sido produzida parece marcado ideologicamente por uma visão 

que as diminui, enfraquece, desprofissionaliza. A referência às professoras da 

educação infantil como meninas, mais do que evocar uma metáfora, materializa um 

problema grave, concreto, presente na área: o fato de que na educação brasileira, as 

professoras ganham não segundo o nível de escolaridade que adquiriram na sua 

formação, mas de acordo com o nível em que atuam (KRAMER; NUNES, 2007, p. 

450). 

 

Assim, observamos que no contexto local da pesquisa, emergiram diversas questões 

semelhantes às apresentadas — dentre elas o tratamento de ‘tias’ pelas crianças e seus 

familiares para todas as profissionais e a aceitação, por parte delas, desse tratamento. Não 

obstante as diversas leituras e implicações acerca dessa nomeação, não é possível deixar de 

observar que se trata de um termo relativo à reprodução ideológica burguesa, que expressa a 

falta do reconhecimento de si como profissional perante as crianças, seus familiares e o 

sistema. Pois, há muito tempo vem se discutindo o uso dessa nomeação para as profissionais 

porque o “ato de ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa 

especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser 

professora implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão” (FREIRE, 1999, 

p.11). Em resumo, o uso desse termo nos contextos educativos geralmente é associado a 

                                                           
41 Documentos elaborados pela Secretaria e atualizado pela instituição de Educação Infantil, nestes constam a relação nominal, 

função e  modulação por agrupamento  no caso das professoras regentes e das auxiliares de atividades educativas. 
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desprestígios político, social e profissional remetendo a ideia de parentesco e de atividade 

apolítica. 

Guardadas as devidas proporções, o tratamento “tia” nos pareceu não incomodar as 

informantes de nossa pesquisa. Assim, consideramos mais uma vez, a influência dos processos 

históricos culturais e sociais, na constituição das identidades dos diferentes sujeitos e são 

também os diferentes fatores constituintes das subjetividades das profissionais. Como 

possibilitar o fortalecimento das identidades das crianças tendo em vista o contexto 

institucional? Nesse sentido o contexto revelou uma ausência de elementos políticos que 

contribuem nos posicionamentos, por parte das professoras, de maneira crítica diante daquilo 

que foi normatizado, instituído ideologicamente- a destituição profissional, mesmo que 

subliminar. 

 

3.2 Expressões docentes na prática pedagógica 

 

As contradições do campo teórico, político e pedagógico que se afiguraram no 

contexto de efetivação da Educação Infantil brasileira, também acompanham o processo de 

implantação da Educação Infantil no município goiano. Diversos fatores revelam os avanços e 

retrocessos que se afiguram na construção desse histórico. Eleição para dirigentes42, a escolha 

da coordenação pedagógica por seus pares, contratação via concurso público e substituição para 

o administrativo são exemplos constitutivos que expressam as conquistas frente ao processo da 

implantação da educação infantil. As contradições que se apresentam no atendimento às 

crianças pequenas em espaços de educação e cuidado são marcadas pela a indicação política 

para a gestão, caracterizando como clientelismo. Os processos seletivos simplificados 

frequentemente em detrimento do concurso público que de fato atenda a demanda, ensino 

médio como exigência para auxiliares indicando que para atuar juntamente as crianças não 

precisa de formação na área da Pedagogia.  

Com a finalidade de compreender os elementos constitutivos das expressões docentes 

das profissionais, passaremos às discussões referentes ao acesso delas na instituição e do 

desempenho de suas funções junto às crianças. 

Segundo a PPP do CMEI, no final do ano de 2008 foi realizada a primeira eleição para 

dirigente da instituição. Isso só foi possível porque a realização de um concurso público 

aumentou o número de efetivos contribuindo para atender a um dos critérios para essa eleição 

                                                           
42Denominação às gestoras das instituições de Educação Infantil, como objetivo de guardar as especificidades 

desta etapa de educação básica.  
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que exige que o quadro de profissionais seja de mais de cinquenta por cento de efetivos. Desse 

modo, não só para a instituição pesquisada, mas também para diversas instituições que se 

localizam na periferia puderam eleger seus dirigentes.  

Até então, dada a localização e o difícil acesso para se chegar ao CMEI a maioria do seu 

quadro de funcionários era em regime de contratos temporários, conforme a Tabela 2 abaixo, 

na qual apresentamos também o crescente número de atendimento ás crianças que foi 

ocorrendo de acordo com as adaptações do espaço físico dentro de uma adequação ainda que 

minimamente. 

 

Tabela 02: Números de crianças atendidas, professoras concursadas e temporárias no 

CMEI pesquisado no decênio 2004-2013. 

ANO NÚMERO DE 

CRIANÇAS 

NÚMERO DE 

PROFESSORAS  

CONCURSADAS  TEMPORÁRIOS 

2004 122 12 03 09 

2005 157 16 04 14 

2006 165 18 00 18 

2007 175 18 02 16 

2008 185 18 12 06 

2009 185 18 09 09 

2010 185 18 13 05 

2011 204 20 14 06* 

2012 204 20 14 06* 

2013 204 20 18 02* 

Total de professoras regentes e suas 

modalidades de contratação.  

89 91 

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir de documentos do Centro Municipal de Educação Infantil  

*Profissionais em dobra de carga horária  

 

 

Como podemos observar na tabela 2 acima, o número de professoras no quesito 

efetivas (concursadas) e contratadas (temporárias) alterou completamente no decorrer da última 

década, tendo em vista que em 2004 apenas três delas eram efetivas e em hoje (2015) todas são 
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concursadas. Portanto, houve um movimento crescente: em 2004, o percentual de professoras 

concursadas era de 25%, enquanto que em 2013 o percentual subiu para 90%. Essa modalidade 

de contratação profissional é um fator relevante que se observa nas informações, isso reflete em 

políticas educacionais, plano de carreira dentre outros. O quantitativo de dezoito professoras 

efetivas e de duas em dobra de carga horária43 nos últimos anos revela o cumprimento integral 

da LDB, com relação ao atendimento das crianças por profissionais devidamente habilitadas 

em Pedagogia. Isso se constitui em um indício importante para se pensar sobre como tem sido a 

formação e a valorização dessa profissional, tendo em vista. 

 

[...] a desvalorização da profissão de educadora ou professora de educação infantil, 

particularmente a da creche, quando comparada à ocupação docente de outros níveis 

ou etapas educacionais decorre também do fato de ela ser destinada a crianças 

pequenas. Quanto menor a idade da criança, do (a) aluno(a) – etapas iniciais da vida 

são menos valorizadas no espaço público –, menor é seu salário e maior a presença de 

mulheres, associação observada entre docentes brasileiros(as) brancos(as) e negros(as) 

(ROSEMBERG; MADSEN, 2011, p. 18) 

 

A questão da desvalorização é acrescida dos limites expressos pelas especificidades da 

função. De acordo com Micarello (2011, p.217), a formação profissional de quem atua na 

Educação Infantil, “carece, ainda de uma identidade referenciada à criança pequena”. Isso 

implica dizer que o exercício dessa função nessa etapa se difere das demais, tendo em vista as 

especificidades e o ato indissociável entre o cuidado e educação das crianças pequenas. Diante 

disso há que se perguntar, a graduação assegura uma formação profissional baseada nas 

especificidades do trabalho com essas crianças? Esse profissional ao chegar à instituição 

encontra condições favoráveis para o desenvolvimento de sua prática pedagógica? Seu 

processo formativo contribui para a compreensão de seu papel nesta etapa de educação? São 

todas essas questões que acompanham o exercício pedagógico dessas profissionais e de alguma 

maneira revelam a identidade da Educação Infantil em Goiânia. 

Por sua vez, o aumento no quantitativo de crianças com o passar dos anos sinaliza 

aspectos importantes do processo de integração da Educação Infantil ao sistema municipal. 

Esse aumento de crianças pode ser compreendido como resposta da comunidade local que, por 

meio das mobilizações sociais, pressionaram a ampliação do número de vagas para o 

atendimento das crianças. Acreditamos que este também é fruto da luta dessas profissionais de 

Educação Infantil em conjunto com as famílias das classes menos favorecidas que se 

                                                           
43 Um contrato temporário com vínculo. 
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organizam na busca dos direitos sociais e fazem cumprir a política pública referente à 

universalização da educação infantil. 

Nesse sentido o atual Plano Nacional de Educação (2011-2020) traz como uma de suas 

metas a ampliação do atendimento, de maneira a garantir que, até 2016, no mínimo 50% das 

crianças de zero a três anos; e, 100% das de quatro a seis estejam frequentando a Educação 

Infantil. Essa meta é fundamental para impulsionar o atendimento às crianças, principalmente 

às de zero a três anos e as demais que se encontram em situações de vulnerabilidade e de 

exclusão. Vieira (2010) concluiu que ainda estão fora das instituições educacionais a maioria 

das crianças menores de quatro anos, as mais pobres, as negras e as moradoras do campo. 

Dessa maneira o atendimento à demanda da Educação Infantil é ao mesmo tempo uma questão 

social e educacional. A universalização pauta na obrigatoriedade de matrícula prevista pelo 

sistema federal para todas as crianças a partir de quatro anos e na reivindicação da sociedade 

para as crianças menores. 

A exigência de qualificação profissional específica pode refletir em uma tentativa de 

controle por parte do Governo para melhorar o atendimento as crianças e também expressa um 

comprometimento com a valorização profissional. Consideramos como um avanço o critério de 

graduação em Pedagogia para exercer a função de profissional de Educação Infantil e que seja 

por meio de concurso público. A Rede Municipal de Educação de Goiânia até 2008 contratava 

profissionais com Ensino Médio habilitados em magistério. Essa contratação implicava no 

barateamento da Educação Infantil para o sistema, tendo em vista a diferença salarial entre PE-I 

e PE-II.44 

Nesse sentido Goiânia atendeu a essas prerrogativas da Lei – graduação em Pedagogia 

Normal Superior –, para a realização do último concurso para a investidura nos cargos de 

professores da Educação Infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Há, inclusive, 

ressalvas no edital de concurso (2010), de que o Profissional de Educação II (PE–II) com Curso 

Normal Superior45 somente pode exercer a função de docência na Educação Infantil e nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental. 

Na Rede Municipal de Goiânia o processo de concursos destinados aos professores 

para os anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil é o mesmo, ou seja, não há 

concurso específico para esta última. A diferenciação se dá entre os Profissionais de Educação 

                                                           
44 O termo Profissional de Educação I (PE-I) é atribuído as profissionais que possuem habilitação técnica ou magistério e que 

só podem exercer a função de Auxiliar de Educativas. Enquanto que Profissional de Educação II (PE-II) se refere às 

profissionais graduadas em uma área de licenciatura. Para a Educação Infantil a exigência é a Pedagogia.  
45 Curso Normal Superior é o curso de graduação que foi criado no Brasil para substituir o curso técnico de magistério, 

desenvolvido no segundo grau e atualmente nomeado de normal médio, por algumas instituições. 
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II (PE –II) e os Auxiliares de Atividades Educativas. Os Profissionais de Educação II (PE-II) 

que têm o plano de carreira e remuneração dos servidores do Magistério público do Município 

de Goiânia. O referido plano de carreira considera esse profissional dentro do campo 

pedagógico. Por sua vez, os Auxiliares de Atividades Educativas foram enquadrados no plano 

de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores administrativos. Assim o concurso para a 

investidura nessa função vinculou esse profissional ao administrativo e não ao pedagógico. 

Essa desvalorização tem a ver com o barateamento da mão de obra e com as questões de gênero 

discutidas acima. Educação Infantil como extensão do espaço doméstico, exercida por 

mulheres e sem prestígio profissional.  

Para nós isso é uma incoerência tendo em vista que as auxiliares de atividades 

educativas atuam diretamente com as crianças, seja juntamente com a professora regente ou 

durante os horários intermediários momentos em que as crianças ficam sob a responsabilidade 

dessas auxiliares até a chegada da próxima regente. Portanto, não se pode considerar que a 

docência seja somente de competência desta última. Até mesmo porque as questões referentes à 

resolução de conflitos, disputas por espaços e brinquedos, atenção exclusiva de seus pares para 

as brincadeiras, manifestações de desafetos momentâneos de diversas ordens, inclusive de 

preconceitos, dentre outras, emergem das relações entre as crianças e necessitam ser mediadas 

no momento que elas surgem. 

Desse modo, mesmo que, por pressão das lutas, das pautas reivindicatórias e da 

legalidade, o sistema municipal estabeleceu o “Profissional de Educação II – PE II - habilitação 

em Pedagogia”, com a carga horária de 30 horas semanais para o exercício da docência nas 

seguintes etapas de educação: Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e 

Educação de Adolescentes Jovens e Adultos. No Quadro 4 abaixo apresentamos as exigências 

para a investidura no cargo de profissionais da educação no Município de Goiânia, seguidas da 

descrição sumária no edital do concurso ou para o processo seletivo. 
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Quadro 04: Números de crianças atendidas, professoras concursadas e temporárias no 

CMEI pesquisado no decênio 2004-2013. 

Cargo /função Atribuições da função Vencimento 

/carga horária 

 

 

 

 

PE-II-Profissional de 

Educação- 

Graduado/professor/a 

regente 

Exerce atividades docentes na Educação Infantil, no 

Ensino Fundamental da Infância e Adolescência e 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, 

elaborando planos de curso e de aulas preparando e 

selecionando material didático, elaborando, aplicando 

e corrigindo diferentes instrumentos de avaliação 

visando assegurar a formação integral do educando, 

consequentemente oferecendo um atendimento de 

qualidade a ele à sua família e a comunidade. 

Desenvolve atividades pedagógicas inerentes a sua 

função na busca da aprendizagem significativa, bem 

como atividade de suporte pedagógico direto, 

incluídas a de direção, planejamento capacitação, 

pesquisas, coordenação e orientação pedagógica em 

Unidades escolares, Unidades Regionais de Educação 

em Departamentos Técnicos da Secretaria Municipal 

de Educação. Executa outras contribuições 

compatíveis com o cargo.  

 

R$=1.153,00/ 

30 horas 

semanais 

Este valor é 

acrescido de 

30%do 

vencimento em 

gratificação de 

regência de 

classe e auxilio 

transporte 

Auxiliar de 

Atividades 

Educativas/ 

Ensino Médio na 

modalidade Normal 

Magistério 

Auxilia os professores em todas as atividades 

executadas nos Centros Municipais de Educação 

Infantil, promovendo ações que objetivem o 

desenvolvimento integral das crianças de, zero seis 

anos de idade, responsabilizando-se pelo descanso, 

higienização das crianças e utensílios de uso comum, 

bem como pelo recebimento e entrega das crianças 

aos pais ou responsáveis e, auxilia outros 

profissionais no desenvolvimento de programas e 

atividades socioeducativas em outras unidades do 

Município. Executa outras atribuições compatíveis 

com o cargo 

R$=634,64*/30 

horas semanais 

*Valor do 

salário mínimo 

na época (R$ 

510,00)+ 

auxilio 

transporte  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Anexo I do Edital46 Nº. 002, de 29 de (julho de 2010) 

 

Nesse sentido os elementos das especificidades de cada função evidenciados no item 

de atribuição das funções (Quadro 4) comparecem na realidade da instituição de maneira 

específica para cada uma delas, porém são atribuições correlacionadas, imbricadas. Para a 

regente se destina a elaboração de planejamentos e o desenvolvimento das atividades, o preparo 

e seleção de materiais didáticos e pedagógicos, a elaboração dos diferentes instrumentos de 

avaliação e registros. Por sua vez, a auxiliar tem a função de contribuir com a regente em todas 

                                                           
46Edital nº. 002, de 29 de julho de 2010. Regulamenta o concurso público para provimento de vagas nos cargos do 

quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, encontra se disponibilizado em: 

https://www.goiania.go.gov.br 
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as atividades propostas às crianças, promovendo ações que objetivem seu o desenvolvimento 

integral. Além disso, é de sua responsabilidade o horário do “descanso”, a higienização das 

crianças e cuidados dos utensílios de uso comum, bem como é responsável pelo recebimento e 

entrega das crianças aos pais ou responsáveis.  

O edital apresenta o mesmo limite identificado na LDB, quanto ao exercício da função 

de professora regente. Ambos tratam apenas da área de atuação e não especificam a ação direta 

com as crianças pequenas, pressupondo que a habilitação em pedagogia se encarregou da 

formação necessária ou que a pedagoga não se incumbirá das atividades que envolvem os 

cuidados que diz respeito à alimentação e higiene das crianças. Isso é uma dissonância quando 

se refere apenas ao desenvolvimento de atividades pedagógicas para aprendizagens 

significativas, sem considerar que toda ação na Educação Infantil deve ter como finalidade o 

desenvolvimento integral das crianças. 

Também é inerente às duas profissionais assegurar a formação integral do educando, 

consequentemente oferecendo um atendimento de qualidade a ele, a sua família e à 

comunidade, bem como desenvolver atividades pedagógicas que possibilitem aprendizagens 

significativas às crianças. Contudo, acreditamos que não se trata de uma categoria profissional 

homogênea. A hierarquização decorrente das funções oficialmente atribuídas confere não só 

diferenciação de salários, mas diferenças de reconhecimento de status profissional, de relações 

de poder e relações pessoais que se refletem na constituição da identidade profissional de cada 

uma delas. 

A carga horária das professoras regentes é de 30 horas-aula semanais, perfazendo na 

instituição 21 horas-aula e 9 horas-aula em outras atividades. Essa carga horária é definida no 

Estatuto do Magistério de Goiânia, (2000) versa em seu artigo 13, que 30% da carga horária da 

professora regente, no exercício da docência, serão destinadas a atividades extraclasses, para o 

desenvolvimento de trabalhos de planejamento das tarefas docentes, atividades de pesquisa, 

reuniões pedagógicas, confecção de material didático-pedagógico, atendimento a alunos e à 

comunidade da escola, elaboração de atividades e avaliações e participação em cursos de 

aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada instituição. Em 

outras palavras, as professoras são moduladas nos CMEI com carga horária diária de seis 

horas-atividades, perfazendo quatro horas e vinte minutos de efetivo trabalho na instituição e 

uma hora e quarenta minutos diários para a continuidade da sua ação educativa. Enquanto as 

auxiliares de atividades educativas são moduladas com uma carga de seis horas diárias de 

trabalho na instituição. 
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A par dessas considerações compreendemos que ambas as profissionais necessitam de 

conhecimentos referentes às questões inerentes aos processos educativos das crianças de 

maneira integral. Tendo em vista que o Regimento Interno do CMEI (2004b) prevê que essas 

profissionais devem realizar outras atribuições compatíveis com o cargo; que as propostas a 

serem desenvolvidas com as crianças sejam pautadas nos princípios éticos, estéticos, políticos 

presentes nas Leis que regem a Educação Infantil nacional e municipal, com a finalidade de 

assegurar, o exercício da criticidade e da democracia; bem como possibilitem o respeito à 

diversidade cultural, de gênero e étnica, pois, 

 

No espaço de educação infantil, o desenvolvimento dessas práticas pedagógicas, 

voltadas para o respeito à diversidade étnico-racial que caracteriza as crianças, deve 

ser compromisso de todos os envolvidos com a educação. Ou seja, no espaço de 

educação infantil, a responsabilidade por cuidar e educar deve ser tanto dos 

profissionais auxiliares quanto da direção, da coordenação e dos professores. Cada um 

desempenhando seu papel pode cooperar para uma educação para a promoção da 

igualdade étnico-racial. Entretanto, cabe ao professor um papel especial – ele deve ser 

organizador, mediador e elaborador de materiais, ambientes e atividades que 

possibilitem às crianças a construção de formas diferenciadas de pensar, sentir e agir 

em relação a si e ao outro (TRINIDAD, 2012, p. 129). 

 

Nessa perspectiva é que pensamos que a Educação para as Relações Étnico-Raciais 

pode se efetivar por meio da prática pedagógica de profissionais que significam seu cotidiano 

por meio de seus modos de viver e de pensar influenciados por seus contextos históricos, 

sociais e culturais. Assim, acreditamos que a prática pedagógica se apoia nas definições sociais 

e históricas dos papéis e nas interações entre os sujeitos que, geralmente, são atravessadas pelos 

diversos contextos. 

Por outro lado, a presença de ambas profissionais é fundamental para a Educação 

Infantil, em virtude das especificidades de seu público, crianças pequenas, o desenvolvimento 

das ações junto a elas, e a modalidade de atendimento em tempo integral, como é a realidade 

das instituições de Goiânia. Diante dessas razões tivemos que considerar como sujeitos e como 

informantes da pesquisa, as professoras-regentes e as auxiliares. 

A leitura da Proposta (PPP) do CMEI nos possibilitou compreender o papel de cada 

profissional no seu campo de atuação, bem como conhecer as normativas para o trabalho na 

instituição. Diante desses pressupostos surgem algumas indagações: existem dificuldades para 

que essas orientações tão bem explicitadas nesse documento normativo se efetivem nas ações 

do CMEI, no que diz respeito à educação das relações étnico raciais das crianças? Como estão 

configuradas as ações no cotidiano da instituição para e com as crianças no que se refere aos 

seus direitos de se expressarem e manifestarem coletivamente por meio do seu existir? 
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Esses pressupostos nos orientaram na apresentação de parte da descrição da prática 

pedagógica desenvolvida junto às crianças por meio das percepções das profissionais quanto a 

sua atuação nos planejamentos dos momentos instituídos como elementos sistematizadores do 

trabalho pedagógico no cotidiano do CMEI - a rotina. 

A rotina é definida por Barbosa (2006, p.35) como uma “categoria pedagógica que os 

responsáveis pela educação infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver seu trabalho o 

cotidiano nas instituições” Esta é concebida pela Proposta Político Pedagógica da SME “como 

elemento estruturador, organizador e sistematizador do trabalho na educação infantil.” 

(GOIÂNIA, 2014a, p.128). Esse documento afirma que estas rotinas devem ter como foco as 

crianças e seus interesses. 

A par disso, as considerações que teceremos a seguir são de análise dos elementos 

constitutivos da rotina do CMEI pesquisado, a partir das respostas das profissionais nos 

questionários, da leitura e análise da PPP e interlocuções teóricas. As profissionais ao descrever 

as rotinas revelam os aspectos contraditórios que ainda comparecem nas instituições de 

Educação Infantil, dentre elas a dicotomia entre cuidar e educar; os horários estabelecidos em 

função dos adultos ou das inadequações espaciais foram as mais recorrentes. Além disso, elas 

reconheceram que as rotinas se afiguram como situações de aprendizagens. 

Dessa maneira constatamos que a maioria das descrições das rotinas está pautada nos 

horários instituídos para os eventos que se repetem diariamente na instituição, sobretudo aos 

em relacionados aos cuidados corporais, os momentos de alimentação e ao repouso. 

Observemos as intencionalidades quanto à normatização das rotinas no texto a seguir:  

 

O CMEI também possui um quadro de rotinas pedagógicas com o estabelecimento de 

horários e locais que visam contemplar a organização do tempo e do espaço buscando 

a garantia da aprendizagem e desenvolvimento das crianças: escala e horário para a 

acolhida que acontece todos dos dias da semana intercalados nos horários matutino e 

vespertino no salão onde as crianças tomam café da manhã e o lanche, sempre em 

duplas de agentes educativas e regentes com  todas as crianças do CMEI reunidas, 

onde cada dia é realizada uma atividade com diferentes linguagens: teatro, dança, 

música, contação de histórias e brincadeiras; utilização do parque/pátio para 

brincadeiras e interações entre os agrupamentos; espaço cultural, TV/DVD, horário do 

banho, das refeições (incluindo o self-service  realizado com os agrupamentos DE1, 

DE2, E1, E2 e EF) e do repouso. Essas escalas são flexíveis cabendo às professoras e 

coordenadoras aprimorá-las tendo como foco o bem estar das crianças (GOIÂNIA, 

2014b, p. 16). 

 

Os relatos pelas profissionais aqui transcritos desvelam esses e outros aspectos, a 

saber, o tratamento que é dado às especificidades e individualidades das crianças. Estes 

revelam a existência de contradições entre as necessidades das crianças, em primeiro lugar, 
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entre a coletividade e a individualidade do sujeito. Em segundo, entre as necessidades 

individuais das crianças e os horários de trabalho das profissionais que são direitos trabalhistas 

garantidos por lei, bem como a relação de produtividade por meio da comprovação do 

cumprimento de carga horária. Também demais elementos que compõem o cotidiano da 

Educação Infantil aparecem listados, de maneira que não se percebe as intencionalidades das 

referidas atividades pedagógicas, demonstrando assim a dicotomia entre o que se convencionou 

como cuidado e educação: 

 

Chego às 12horas, as crianças estão dormindo, começo a tirar as roupas das mochilas 

para o banho. Por volta de 13horas e 15minutos começamos a acordar as crianças e 

vamos para o refeitório para o lanche. Ao retornar para a sala fazemos atividades 

pedagógicas, brincadeiras etc. Às 15 horas começa o banho. Terminando, vamos para 

o refeitório para o jantar às 16 horas. Retornando a sala para a espera dos pais 

(Neuza47,-Auxiliar de Atividades Educativas - questionário 02/12/2014). 

 

Assino o ponto; sento-me com as crianças no refeitório; sirvo o café a elas; vou para a 

sala; roda de conversa; contação de história; brincadeiras dirigidas; banho nas 

crianças; atividades em folha; organização da sala para o repouso; momento do 

almoço. Em sala faço as crianças dormirem, finalizo escrevendo no caderno de 

planejamento (Noêmia- Professora Regente - questionário 02/12/2014). 

 

Quando chego recebo as crianças na sala com vídeos ou músicas, em seguida vamos 

para o salão para a acolhida e café da manhã, voltamos para a sala e realizamos roda 

de conversa contação de história ou outra atividade planejada para o dia; em seguida 

vem o banho, almoço e repouso. No vespertino a rotina é praticamente a mesma do 

matutino, o que muda é a atividade realizada (Jamile - Professora Regente - 

questionário 02/12/2014). 

 

Na descrição desses eventos há indicativos que essas sejam consideradas situações de 

aprendizagens para e pelas crianças.  As três descrições demonstram o cuidado higiênico, 

alimentação, atividades pedagógicas e lúdicas, nos possibilitando perceber na rotina, os 

elementos do cotidiano como propostas planejadas intencionadas conforme que foi postulado 

pela PPP da instituição, ao afirmar “o ambiente do CMEI deve ser rico em experiências para 

exploração ativa, compartilhadas por crianças e adultos, onde as relações sociais estabelecem o 

diálogo como forma de construção do conhecimento” (GOIÂNIA, 2014b, p. 9). Além desses 

aspectos, percebemos que as propostas delimitadas pelos horários são para todas as crianças ao 

mesmo tempo, se configurando como o que Batista (1998) postulou de homogeneidade em 

vários momentos, segundo ela, “o que se verifica é que os tempos da creche não são instituídos 

para que as crianças possam viver seus tempos próprios, pois são organizados para alcançar 

uma pretensa homogeneidade” (BATISTA, 1998, p. 126). Dentre as organizações para a 

homogeneização das crianças, conforme o que essa autora discute em seu trabalho, a presença 

                                                           
47 Todos os nomes das informantes são fictícios para garantir o anonimato delas. 
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da fila como estratégia para a locomoção das crianças nos espaços da instituição, em que a 

maioria das profissionais a utiliza e encara isso com naturalidade. Uma das informantes 

descreveu assim os eventos propostos às crianças para a organização: 

  

Cumprimento as colegas. Almoço na sala enquanto as crianças dormem. Ao despertar 

algumas vão ao banheiro. Quando todas acordam, ficam sentadas assistindo DVD, 

enquanto a professora organiza os lençóis, toalhas e a sala. Organizamos o momento 

do lanche, vão de dois em dois, em fila ou imitando os pássaros. Após o lanche, 

retornamos para a sala onde auxilio a professora regente nas diversas atividades 

planejadas por ela. No horário da janta descemos, organizamos para a saída com as 

mochilas. (Dolores, questionário 02/12/2014). 

 

Chego às 12horas. Encontro as crianças todas deitadinhas para dormir. Às vezes, 

algumas estão acordadas, aí eu me deito ao lado delas e começo a fazer um cafuné em 

suas cabecinhas e, logo, elas adormecem. Às 13horas e15 minutos eu as acordo, ajeito 

os cabelinhos e desço com elas para lanchar. Depois é só alegria, brincadeiras e roda 

de conversa. Às 16horas, jantar e subir para preparar a saída (Viviane, questionário 

02/12/2014). 

 

 

O que nos chama atenção aqui é a utilização das filas como instrumento de 

organização para locomoção das crianças, indicando que se elas caminharem livremente de um 

ambiente para o outro, sob o convite ou o comando da professora causariam uma “desordem”. 

Desse modo, a fila aparece como uma aliada no controle dos movimentos das crianças. 

Notamos assim a necessidade de um constante disciplinamento, por parte das profissionais de 

Educação Infantil que, em nossa compreensão, pode se converter em disciplinamento e 

punições no interior dos espaços educativos. Em seus estudos sobre o disciplinamento, 

Foucault, (2000, p. 179) constatou que “a formação da sociedade disciplinar está ligada a certo 

número de amplos processos históricos no interior dos quais ela tem lugar: econômicos, 

jurídico-políticos, científicos, enfim”.  E ainda de acordo com ele, a ordenação escolar é 

semelhante às instituições fechadas e asilares das prisões, dos quartéis, dos conventos, dos 

hospitais, dos asilos e das fábricas: 

 
Filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada um em 

relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana a semana, de 

mês a mês, de ano a ano; alinhamento das classes de idade umas depois das outras; 

sucessão de assuntos ensinados, das questões tratadas segundo uma ordem de 

dificuldade crescente. E nesse conjunto de alinhamentos, ocupa uma fila, ora outra; 

ele se desloca o tempo todo numa série de casas: umas ideais, que marcam uma 

hierarquia de saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no 

espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores ou dos méritos. Movimento 

perpétuo onde os indivíduos substituem uns aos outros, num espaço escondido por 

intervalos alinhados (FOUCAULT, 2000, p. 126). 
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Essas práticas que são ainda utilizadas nos espaços educativos, sobretudo na Educação 

Infantil pelo fato de limitarem os movimentos corpóreos das crianças e, consequentemente, 

implicando nas suas aprendizagens, tendo em vista que elas também aprendem pelo corpo. 

Outros episódios de homogeneização que merecem destaque e apareceram em todos 

os depoimentos são referentes ao horário designado para o sono ou repouso das crianças. Todos 

os agrupamentos são organizados com os colchonetes e todas as crianças são motivadas a 

dormirem logo após o almoço. Nenhuma das profissionais se posicionou contrária a esta 

institucionalização, organizando seu horário com outras possibilidades de escolhas que não 

fosse a de dormir. 

O sono das crianças foi objeto de estudo de Coutinho (2002) a partir do que ela 

intitulou de ritualização das rotinas nas instituições de Educação Infantil.  Para ela esse “é, 

talvez, o momento da rotina da creche em que a ritualização aparece de forma mais intensa. O 

seu horário é pré-definido, independente do fato de as crianças manifestarem ou não vontade de 

dormir” (ibidem, 2002, p.75), pois com base nas posturas das crianças que “estão deitadinhas” 

conforme o depoimento acima registrado, elas ficam assim –“deitadinhas” - desde as onze 

horas e vinte minutos. Podemos afirmar que dormir no CMEI pesquisado não seja uma vontade 

coletiva e/ou individual das crianças e sim um condicionamento coletivo. Diante da realidade 

da instituição quanto às condições de trabalho das profissionais se torna muito mais fácil uma 

homogeneização que busque um consenso. Embora o condicionamento seja coercitivo à 

maneira de Durkheim,(1999), ele representa um esforço de fazer com que a criança se adapte às 

pressões e expectativas sociais que a sociedade lhe impõe: 

 

Em outros casos, a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir. Se não me 

submeto às convenções do mundo, se, ao vestir-me, não levo em conta os costumes 

observados em meu país e minha classe, o riso que provoco e o afastamento em 

relação a mim produzem, embora de maneira mais atenuada, os mesmos efeitos de 

uma pena propriamente dita. [...] Ainda que, de fato, eu possa me libertar dessas 

regras e violá-las com sucesso, isso jamais ocorre sem que eu seja obrigado a lutar 

contra elas. [...] Não há nada inovador, mesmo afortunado, cujos empreendimentos 

não venham se deparar com oposições desse tipo (DURKHEIM, 1999, p. 3). 

 

Se o condicionamento que as regras sociais e o disciplinamento são essenciais para a 

socialização e a sociabilidade, sem os quais seria impossível a vida social, por outro lado, esse 

condicionamento pode representar uma acomodação ao status quo, a perda da autonomia, da 

consciência crítica, o desrespeito à diversidade:  

 

Essas ações constantes das crianças revelam a incoerência existente na proposição de 

uma vivência homogênea para um grupo heterogêneo, na padronização de 
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comportamentos em um espaço que é composto pela diversidade, ou seja, propõem-se 

a mesma coisa, dormir: para todos – as dezesseis crianças; ao mesmo momento – após 

o almoço. Mesmo que o ritmo e as necessidades de cada um se diferenciem. 

(COUTINHO, 2002, p.77)  

 

A par desses aspectos consideramos que eles contribuem com uma educação para a 

submissão das crianças e, por conseguinte, em que princípios de autonomia e emancipação se 

fundamentam a constituição das identidades das crianças? Se elas não podem se manifestar 

quanto a aspectos ligados aos ritmos fisiológicos, serão fortalecidas para o enfrentamento de 

questões que dizem respeito as suas subjetividades, tais como situações de racismo e/ou 

preconceitos? 

Nesse sentido, destacamos a importância de atentar-se para as práticas “naturalizadas” 

na concepção das rotinas, na organização dos espaços, dos materiais que compõem os 

ambientes da Educação Infantil. Por outro lado, conforme demonstrado acima, elas são 

necessárias também para a coesão social.  Assim é importante levar em conta o que Bhabha 

(2003) discute: o conflito, o combate, mas também o consenso e as negociações. Considerando 

os aspectos contraditórios se fazem necessárias as postulações de acolhimento das crianças em 

suas singularidades e seu existir nos ambientes destinados à Educação Infantil, porque 

 

[...] as crianças, sujeitos históricos, sociais e de direitos, são, por sua própria natureza, 

heterogêneas, vivenciam contextos familiares, sociais, econômicos e políticos 

diferentes e, portanto, precisam aprender a compreender a diferença como constitutiva 

do ser humano, o que implica assumir uma posição de respeito e de valorização da 

diversidade (GOIÂNIA, 2014a, p. 193.) 

 

E, nessa perspectiva, considera-se importante que as crianças encontrem, em seus 

espaços educativos, elementos que revelem a diversidade humana expressa na sociedade em 

que convivem. A representação da pluralidade étnica da humanidade deve compor os espaços 

de Educação Infantil com elementos de valor cultural, sem hierarquização e minimização de 

suas devidas importâncias para cada etnia. 

Assim considerar as crianças em suas diferenças se configura como um desafio a ser 

alcançado para que as profissionais de fato cumpram com o que está posto na PPP quanto ao 

que lhes competem “Manifestar-se contra todas as formas de discriminação é uma tarefa diária 

dos educadores, mediando, intervindo com as mais variadas metodologias, trabalhando no 

coletivo na proposta de respeito à diversidade e às diferenças” (GOIÂNIA, 2014b, p 31). 
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3.3 Identidade Étnico-racial e social das profissionais de Educação Infantil pesquisadas  

 

A percepção dos aspectos constitutivos das identidades profissionais se deu por meio 

das informações colhidas em questionário, sobre as quais construímos os dados referentes à 

escolaridade de seus pais, suas trajetórias de vida, suas orientações religiosas, suas trajetórias 

escolar e profissional, e seus pertencimentos étnicos. Com esses dados constituintes das 

identidades das profissionais de Educação Infantil, intentamos na compreensão de como eles 

comparecem no exercício de suas práticas pedagógicas cotidianas e nas suas subjetividades. 

Nesse sentido, o ser, o fazer e o sentir são categorias subjetivas que se constroem a partir das 

interações sociais estabelecidas desde a infância, na família, na escola, na Igreja, enfim, nos 

diversos espaços sociais nos quais vivenciam as experiências de suas trajetórias de vidas. 

Semelhantes aspectos compõem a prática docente do profissional da Educação 

Infantil, transcendendo os aspectos de sua identidade pessoal para um entendimento da 

constituição histórica e coletiva dessa categoria profissional.  

Para compreender a origem social das professoras, começamos por analisar os dados 

referentes à escolarização de seus pais, conforme tabela 03 abaixo: 

 

Tabela 03 - Escolaridade de pais e mães das profissionais de Educação Infantil do CMEI 

pesquisado (2014). 

Nível Escolaridade Pais % Mães % 

Ensino fundamental 

incompleto 
18 50% 21 58% 

Ensino fundamental 

completo 
7 19% 9 25% 

Ensino médio 

incompleto 
4 11% 1 2,5% 

Ensino médio completo 1 2,5% 5 13% 

Superior incompleto - - 1 2,5% 

Não responderam 5 13% 1 2,5% 

Total 36 100% 36 100% 

Fonte: Respostas obtidas por meio dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

 

As informações referentes à escolaridade dos pais das profissionais de Educação 

Infantil nos possibilitam afirmar que, em sua maioria, são filhas de famílias com baixo grau de 

escolaridade. Embora não tenha sido declarada presença de pais não alfabetizados, em 

contrapartida, nenhum possui ensino superior completo. E do universo pesquisado apenas cinco 
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mães e um pai cursaram o ensino médio. O número de pais e mães com ensino fundamental 

incompleto é bem superior aos demais itens. Em cada grau de escolaridade o número de 

mulheres é maior que o dos homens, com exceção do ensino médio incompleto, até chegar ao 

nível de superior incompleto em que não houve nenhum pai. O nível educacional dos 

progenitores é tomado como um elemento importante para a nossa pesquisa tendo em vista que 

embora não seja somente ele o determinante, se constitui como um indicativo para a formação 

dos filhos. 

Isso porque para Bourdieu (2001) a noção de capital cultural se configura como uma 

possibilidade de se compreender as desigualdades de desempenho escolar dos indivíduos 

oriundos de diferentes grupos sociais. E este capital pode existir em diversas formas, aqui 

destacamos essas três: no estado incorporado, no estado objetivado e no estado 

institucionalizado. Sendo o capital cultural no seu estado incorporado que se aplica à 

escolaridade dos pais das profissionais, pois este se constitui como o componente da base 

familiar que incide na definição do futuro escolar dos descendentes. Nesse sentido as 

contribuições do sociólogo nos possibilita pensar, que aos pais das professoras foi destituído o 

direito à acumulação deste capital, tendo em vista que a sua incorporação geralmente ocorre 

mediante um processo de inculcação e assimilação que requer um tempo e deve ser realizado 

pessoalmente pelo agente, uma vez que as referências culturais, os conhecimentos considerados 

apropriados, legítimos e o domínio maior ou menor da língua culta herdada da família 

influencia o aprendizado dos conteúdos e dos códigos escolares, atuando como elo entre o 

mundo familiar e o escolar. 

Assim também Barros et al. (2006) indicaram que o ambiente familiar pode 

influenciar no nível de escolaridade dos indivíduos no Brasil. Esses autores demonstram ainda 

que as diferenças educacionais, assim como os rendimentos também acompanham as gerações 

futuras. Em suas análises eles concluíram que trabalhadores cujos seus pais obtiveram maiores 

níveis de escolarização tiveram uma carreira mais promissora tanto de estudantes, como de 

trabalhadores com melhores rendimentos. 

Com base nas informações percebemos que as profissionais são oriundas das classes 

trabalhadoras a partir do baixo grau de instrução de seus pais. Isso se confirma no relato de uma 

das informantes da pesquisa sobre seus pais: [...] “ela foi merendeira do município de Goiânia, 

agente já ‘tava’ bem crescida quando ela começou a trabalhar, sempre desejou muito trabalhar, 

mas preferia cuidar da gente, [...] meu pai é motorista de ônibus” (Trechos da entrevista, 

concedida pela professora Mariana em 08/12/2014). 
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Destacamos ainda que, a declaração da escolaridade dos pais das profissionais se deu 

para pai e mãe separadamente e, conforme demonstrado, o grau de estudo é muito próximo 

entre ambos. E nesse sentido podemos afirmar que os casais apresentaram grau de escolaridade 

semelhante, pelo fato de pertencerem ao mesmo grupo social, ou seja, aproximados por um 

mesmo contexto social. 

Outro aspecto que requer nossa atenção é quanto aos eventos de silêncio que 

ocorreram durante o preenchimento dos questionários, em diversos trechos e diferentes tópicos. 

Algumas profissionais não se pronunciaram quanto sobre alguns itens perguntados no 

questionário. Estudos referentes pesquisas que envolvem a linguagem, apontam que o silêncio 

por parte das informantes também revelam dados que não podem escapar as nossas apreensões. 

Pois, para Orlandi (2007) o silêncio em suas formas, aponta para outros sentidos e guarda em si 

o que seria mais importante de se dizer e não se diz. Nessa perspectiva evidenciamos que o não 

pronunciamento acerca da figura paterna por parte de algumas profissionais se relaciona com o 

que a autora nomeou de silêncio fundador “aquele que existe nas palavras, que significa o não 

dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar” 

(ORLANDI, 2007, p. 24). Compreendemos que o silêncio aqui posto pelas informantes, que 

também comparece no gráfico 2  abaixo, assume diversos significados dos quais só podemos 

levantar conjecturas e/ou inferências. 

As questões referentes à religiosidade são consideradas como um dos importantes 

elementos que influenciam as práticas coletivas dos sujeitos de um dado contexto social. Na 

perspectiva de conhecer o pertencimento religioso e as possíveis influências na constituição da 

identidade das profissionais é que trouxemos as respostas quanto a sua orientação religiosa. 
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Gráfico-02-Orientação religiosa das profissionais de Educação Infantil do CMEI 

pesquisado (2014) 

Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

 

Os dados revelaram que uma expressiva maioria pertence à denominação evangélica, 

confirmando o crescimento desse segmento religioso enquanto que “as filiações católicas 

caíram de 89% em 1980 para 64,6% em 2010, devendo representar menos de 50% da 

população brasileira até 2030” (ALVES, 2012, p.3). 

A projeção quanto à maioria ser evangélica já se concretizou pelos números da 

pesquisa em pauta, estes revelam que 47% são desse segmento religioso e 39% declararam ser 

católicas. Mesmo os referidos teóricos tendo encontrado em sua pesquisa elementos que 

apontam para uma maior diversidade religiosa no país principalmente, as de origem de matriz 

africana, apenas duas das profissionais declararam ser espíritas e outras duas afirmaram não ter 

nenhuma orientação. 

O fato de assumir-se como pertencente a religiões de matriz africana ainda é algo 

silencioso no Brasil por parte dos indivíduos de tais pertencimentos para evitar manifestações 

de preconceito. O que foi corroborado pelos estudos que se refere à identificação e análise de 

marcas religiosas presentes na paisagem urbana, especificamente em três bairros da Região 

Noroeste de Goiânia, por Teixeira e Ratts (2006) 48, que tiveram como objeto da pesquisa, a 

                                                           
48 Cf. também Olga Cabrera, As representações sobre as religiões afro-brasileiras no ensino médio – Goiânia e Aparecida de 

Goiânia (GO). In: Ensino Médio: mercado de trabalho, religiosidade e educação quilombola. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2005, p. 183-206. 
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presença das religiões Cristãs e Afro-Brasileiras e assim constataram que estas últimas ainda se 

encontram marginalizadas e que a primeira é maioria absoluta com a edificação de seus 

templos nesta região.  

Os estudos destes autores evidenciam que ainda há um silencio, o desconhecimento e 

o desrespeito para com as religiões de matriz africana que foram incorporadas à cultura 

brasileira por parte dos povos negros quando aqui escravizados. Esses encontraram em sua 

religiosidade maneiras de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores de suas 

culturas. Para nós, parte dessa falta de conhecimento pode ser superada por meio de um 

trabalho sistematizado pelas instituições de educação infantil que fazem o atendimento 

educativo da primeira infância. 

É importante destacar, salvo alguns estados que contempla em seus programas a 

disciplina “ensino religioso”, o caráter de laicidade adotado pelas instituições públicas, 

brasileiras, não podendo desenvolver no espaço educativo nenhum tipo de manifestação 

religiosa e sim pautar no respeito pela diversidade religiosa do país. Esse pressuposto está 

preconizado na Constituição Federal e na LDB, contribuindo assim para a compressão do valor 

de cada opção religiosa, bem como o respeito ao direito de não optar por nenhuma orientação. 

Consideramos fundamental para o objetivo de nossa pesquisa saber os pertencimentos 

étnicos das profissionais reconhecidos por elas mesmas. Para tanto nos baseamos parcialmente 

nos estudos de Nunes (2012), porque dentre as contribuições dessa pesquisadora com seu 

trabalho, Histórias de Ébano: professoras negras na Educação Infantil se destacam dois 

modelos de classificação para que as professoras pudessem se pronunciar sobre como se 

classificavam quanto ao quesito cor/raça: a utilizada nas pesquisas censitárias “modelo do 

IBGE” e a conhecida como autoclassificação. Nossa opção foi de que elas respondessem os 

dois modelos para subsidiar a comparação de como se percebem em relação a seus 

pertencimentos étnicos. 

Consideramos as críticas de Telles (2003) e Paixão (2013) que discordam da variável 

preta e parda. Segundo eles a variável que é utilizado por outros órgãos, como IPEA, não 

possui esse sistema de classificação e sim a variável negra como a soma de pretos e pardos e 

que é aquela a que estamos recorrendo, conforme utilizada no mapeamento étnico da Região 

Noroeste por Ferreira (2014). 
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Assim, o uso das variáveis para a autodeclaração o Censo de 2010 trouxe os dados 

cor/raça para todo o Brasil pela totalidade, identificando as cinco categorias do IBGE: Preta, 

Branca, Parda, Amarela e Indígena, como demonstra o relatório, 

 

No sistema de classificação por cor ou raça da população, utilizado atualmente pelo 

IBGE nas suas pesquisas domiciliares, constam cinco categorias: branca, preta, 

amarela, parda e indígena. Ainda que, por vezes, alvo de críticas, estas categorias 

também têm exercido um papel legitimador das representações sobre os diferentes 

grupos étnico-raciais que convivem no País. Neste sentido, diferentes levantamentos 

populacionais do Instituto, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD, a Pesquisa Mensal de Emprego – PME e os Censos Demográficos, vêm 

contribuindo significativamente para o dimensionamento da questão étnico-racial na 

população brasileira (IBGE, 2011, p.12). 

 

Com base na citação supracitada, concordamos com os limites que o sistema de 

classificação do IBGE representa, porém, reconhecemos sua importância como uma base 

estatística para os dados censitários da população brasileira, principalmente para a identificação 

dos grupos minoritários - amarelos e indígenas – que também sofrem preconceitos e estigmas. 

Ademais, Ferreira (2014, p. 54) afirma que “os dados do IBGE, para os movimentos sociais se 

tornam uma força política e de busca da identidade racial brasileira que com os discursos de 

‘democracia racial’ se perderam com tantos discursos de homogeneização racial”. Desse modo, 

as representações que as profissionais pesquisadas fazem de si são diversificadas, porém, não 

tão distantes das classificações do IBGE, conforme o gráfico 03: 

Gráfico-03- Cor (etnia/raça) autodeclarada pelas profissionais de Educação Infantil do 

CMEI pesquisado (2014). 

Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 



107 
 

 
 

Os dados revelam uma diversificação quanto à autodeclaração das profissionais que, 

se declararam preta, parda, parda clara, negra e morena, percebemos que as declarações são de 

acordo com as diversas tonalidades de pele o que também aparece, em menor variação, para 

professoras que se declararam brancas (cor clara). 

Se observarmos as possibilidades de agrupamentos das variáveis como o IBGE 

teremos os números declarados de pardas, 22% agregados às demais variações: morena de 19% 

mais os percentuais de pretas e negras totaliza 74% de professoras negras na instituição, 

número bem próximo aos 75% encontrados por Ferreira (2014) por ocasião do mapeamento 

étnico da Região Noroeste. Nesse sentido vale destacar que ao observarmos a lista de 

endereços, que compõem a documentação do CMEI, encontramos que a maioria das 

profissionais reside na Região, sendo que um grupo de 12 mora no próprio setor em que se 

localiza a instituição.  

Das informações acima merece destaque o maior percentual de 22% de professoras 

declaradas pardas. Isso nos permite pensar no conceito de identidades a partir de uma 

construção histórica social e política. E a autodeclaração de cor/raça implica na pergunta: será 

que essas profissionais ao se declararam pardas têm consciência de que se incluem no grupo 

negro, de acordo com órgãos oficiais de pesquisas estatísticas do país? E que este grupo possui 

a maior representatividade no seu local de trabalho? Por outro lado, de acordo com Spitzer 

(2001) a miscigenação pode ser entendida tradicionalmente como uma forma de 

branqueamento, de aceitação ou ascensão social.  

A convicção ou não desse pertencimento articulado à percepção do contexto em que se 

inserem são indicativos fundamentais das identidades profissionais de nossa pesquisa, tendo em 

vista que essa consciência de seus pertencimentos étnicos é constituída e constituinte da 

identidade de cada uma delas. Isso implica pensar como suas representações docentes 

reverberam na prática pedagógica das educadoras, quanto à Educação para as Relações Étnico-

Raciais das crianças pequenas? Essas indagações podem se afigurar como mobilizadoras de 

ações que contribuam para o desenvolvimento de uma proposta pautada no direito de todos os 

sujeitos envolvidos nesse processo educativo se perceberem, se expressar e estabelecer relações 

com seus pares respeitando e reconhecendo suas características étnicas e pessoais. 

As declarações feitas a partir do modelo do IBGE também se aproximam dos 

resultados encontrados na declaração livre, como pode ser observado no Gráfico 4 a seguir. 
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Gráfico–04 Cor (raça/etnia) declarada pelas profissionais de educação Infantil do CMEI 

pesquisado segundo as variáveis do IBGE (2014). 

Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

Desse modo, os 56% das profissionais que se declararam pardas revelam que as 

declaradas morenas no modelo de autodeclaração se enxergaram pardas, conforme os 

parâmetros do IBGE. O que nos possibilita afirmar a existência de um maior número de 

professoras negras na instituição. Se considerarmos a soma de pretas e pardas teremos um total 

de 64%. Esses dados vão ao encontro dos números revelados no Censo Demográfico de 2010 

do IBGE que, na pesquisa de autodeclaração, demonstrou a composição da população de 

Goiânia, a saber: brancos (48%), parda (44%), preta (5,68%), indígena (0,16%) e amarela 

(1,68%). Assim, esses dados nos confirmam as postulações de que há um expressivo número da 

população goiana que se pode ser considerada, negra. Com a soma dos que se declaram pretos e 

pardos chegaremos ao percentual de 49,68% desse pertencimento. Esses números também 

foram encontrados nas fichas diagnósticas das crianças. 

Diante da confirmação de aproximadamente 50% das professoras da instituição podem 

ser do pertencimento étnico negro. O que em nossa compreensão seria importante considerar 

estratégias para fortalecer identidades étnicas negras entre si para que elas possam educar no 

campo das relações étnico-raciais e assegurar o direito às crianças de também construírem uma 

imagem positiva de si por meio do reconhecimento étnico dos sujeitos desse espaço educativo. 
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3.4 Trajetória de formação acadêmica e profissional e a educação para as relações 

étnico-raciais 

 

Para conhecermos as percepções da prática docente no tocante à Educação para as 

Relações Étnico-Raciais no local da pesquisa, a trajetória de estudos das profissionais se 

constitui em um dos elementos importantes para nossas percepções a cerca da temática em 

pauta, tendo em vista que também pelos processos educativos se desenvolvem atitudes, se 

constroem conceitos, se produzem conhecimentos e se reproduzem as práticas sociais. Dessa 

maneira, buscamos apreender os elementos que acreditamos constituíram a identidade das 

profissionais ao longo da formação escolar das mesmas. 

 

Gráfico – 05- Trajetória Escolar das Profissionais de Educação Infantil do CMEI 

Pesquisado em Escolas Públicas e 

Privadas.

 
Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

Com base nas respostas das profissionais, podemos afirmar que elas cursaram o ensino 

fundamental em escola pública, apenas duas informaram ter frequentado instituição privada. O 

ensino médio também seguiu a mesma direção que o fundamental, realizado pela maioria em 

redes públicas, somente duas informantes continuaram seus estudos em instituições 

particulares. O quantitativo que estudou em escolas públicas sugere a classe social das 

profissionais pesquisadas. Segundo Ferreti (2000), os alunos das escolas públicas são oriundos 
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da classe dos trabalhadores, necessitando ingressar no mercado de trabalho, muitas vezes, antes 

mesmo de terem concluído a educação básica. 

A inversão do percurso quanto ao público e privado ficou por conta da graduação e da 

pós-graduação. Conforme informado anteriormente, todas elas são habilitadas em pedagogia 

devido à exigência para a atuação nesta etapa de educação. Como se observa das 27 

profissionais que afirmaram possuir curso superior, dezessete (63%) estudaram em instituições 

privadas e dez (37%) frequentaram universidades púbicas. Dentre essas profissionais, dezesseis 

(59,2%) possuem pós-graduação. Dessas, onze (68,75%) realizaram suas especializações em 

instituições de natureza particular. Os dados desse gráfico 5 possibilitam uma articulação com 

os dados do seguinte Gráfico 6 que trata do turno de escolarização da amostra pesquisa, em que 

a maioria frequentou o período noturno.  

 

Gráfico -06- Turnos frequentados pelas Profissionais de Educação Infantil do CMEI 

Pesquisado em suas trajetórias escolares 

 
Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

Os números revelam que todas as profissionais cursaram o ensino fundamental no 

período diurno. Dentre os indicativos que isso traz, podemos afirmar que as profissionais o 

cursaram quando crianças e adolescentes no tempo previsto e durante o dia. O que se modifica 

radicalmente para o ensino médio, 23 profissionais informaram ter cursado esse nível no 

período noturno.  



111 
 

 
 

Dessa maneira esse turno comparece como uma opção para os jovens que ingressam 

no mercado de trabalho. Forçados pelo capital, eles dedicam mais tempo de suas vidas ao 

trabalho que aos estudos e, diversas profissionais informaram que interromperam seus estudos 

nesse nível, ingressando no curso superior posteriormente. A maioria delas declarou que cursou 

o ensino médio na modalidade de técnico em magistério, principalmente as auxiliares de 

atividades educativas. Também se constata que parte delas teve seus estudos interrompidos 

nesse curso. 

Quanto ao ensino superior as profissionais afirmaram ter realizado suas graduações em 

pedagogia no tempo previsto, quatro anos de duração sem interrupção, somente duas são 

graduadas em Letras com extensão para Pedagogia, conforme exigência para exercício da 

profissão na educação infantil. Juntamente com essa informação trouxemos as modalidades 

(presencial, semipresencial e a distância) que as profissionais cursaram suas graduações. Os 

números indicaram um quantitativo expressivo de profissionais com formação em outras 

modalidades que diferem da presencial. Sendo que sete (26%) delas disseram ter cursado 

pedagogia semipresencial e quatro (15%) realizaram a distância. Isso corresponde a uma maior 

quantidade de profissionais que cursaram suas graduações nessas modalidades tendo em vista 

que das 27 que possuem curso superior, dez (37%) cursaram na modalidade presencial e seis 

(22%) não responderam. Nesse conjunto os dados referentes ao turno de cursos superiores das 

profissionais revelaram que esses ocorreram para a maioria no período noturno e em 

instituições particulares, conforme demonstrado no Gráfico 5. 

Para ampliar a compreensão da trajetória acadêmica da amostra pesquisada trouxemos 

as informações referentes ao período de suas graduações, especializações bem como o tempo 

em que elas atuam na educação infantil. Vejamos o período de formação inicial acadêmica 

(graduação) das profissionais pesquisadas de acordo com a tabela 4 a seguir:  

 

Tabela 04– Período de Formação Acadêmica (Graduação) das Profissionais de Educação 

Infantil do CMEI Pesquisado 

Período de Graduação Nº de Profissionais Percentual 

1984-1987 01 3,7% 

2000-2003 09 33,3% 

2003-2006 07 26% 

2007 e 2009 10 37% 

Total 27 100% 

Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 
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Observamos que 63% das profissionais iniciaram sua vida acadêmica após o ano de 

2003. Isso nos possibilita fazer algumas reflexões sobre as ações de políticas integradas 

relativas à formação docente. Dentre elas o que está preconizado na Resolução CP/CNE nº 

1/2004, com fundamento no Parecer CP/CNE nº 3, de 10/3/2004, homologado em 19/5/2004, e 

na Lei nº 10.639, de 2003, institui no art. 1º as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, a serem 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. 

O § 1° dispõe que “as Instituições de Ensino Superior incluirão nos 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, nos termos explicitados no Parecer CP/CNE 3/2004”. 

Quanto à pós-graduação, dezesseis das profissionais declaram ser especialistas, isto é, 

cursaram pós-graduação em nível Lato sensu, conforme a tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 05 Cursos Lato Sensu (especialização) cursados pelas profissionais de Educação 

Infantil do CMEI pesquisado. 

Especialização Quantitativo de Professoras Percentual 

Docência Universitária 2 12,5% 

Métodos e Técnicas de Ensino 3 18,75% 

Educação Infantil 5* 31,25% 

Educação Inclusiva 2 12,5% 

Psicopedagogia 2 12,5% 

Processos Educativos 2 12,5% 

Total Geral 16 100% 
Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

*Uma dessas profissionais é auxiliar de atividades educativas. 

 

E de acordo com os números da tabela 5 acima, 16 das professoras são ser 

especialistas em áreas afins da educação, revelando assim o interesse em qualificar-se. Isso se 

constitui por um lado, na possibilidade de aumento salarial e, por outro, em reconhecimento 

profissional, pois, mesmo que desvalorizadas atualmente as especializações ainda conferem 

status em certos meios profissionais, especialmente em regiões que não possuem cursos de pós-

graduação Stricto sensu. Para Bourdieu (2001) essas especializações significam capital cultural 

institucionalizado que, por meio do capital econômico, se converte de diplomas escolares em 

salários pagos a esses indivíduos. Importante ressaltar que, embora sejam bem diversificadas, 
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percebe-se que o maior percentual (31,25%) das especializações tinha como tema principal a 

Educação Infantil, ou seja, voltada para o nível da educação básica em que essas profissionais 

atuam.  

Assim consideramos esses aspectos como constitutivos da identidade das profissionais 

por meio de contribuições na formação inicial e continuada no que se refere à Educação para as 

Relações Étnico–Raciais das crianças. A afirmação de 17 das professoras de que a temática foi 

tratada em suas graduações nos permite relacionar o período dos cursos delas (conforme a 

tabela 4) com as iniciativas de implementação da Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, 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 Infantil. A Referida Resolução afirma 

que é importante que os professores tenham formação em sua área específica e além dessa [...] 

“recebam formação que os capacite não só a compreender a importância das questões 

relacionadas à diversidade étnico-racial, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo, criar 

estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las” (BRASIL, 2004, p. 8). 

E com base nas informações quanto à temática ser abordada na graduação das 

professoras, buscamos nos sites das instituições que oferecem o Curso de Pedagogia em 

Goiânia e região metropolitana para subsidiar a articulação das respostas das profissionais com 

as propostas de formação tanto inicial (graduação) quanto continuada (pós- graduação). Nesse 

levantamento, buscamos as ementas e os componentes curriculares. Encontramos uma 

diversificação dentro das propostas de disciplinas dos Cursos de maneira que, em algumas 

vezes, não foi possível saber se a temática foi abordada devido à abrangência do nome que foi 

dado à disciplina. 

Em contrapartida podemos afirmar de fato que a temática não tem sido abordada pela 

a maioria das instituições, isso com base no nome da disciplina e a não indicação de nenhum 

teórico que discute essa temática no conjunto das referências bibliográficas básicas. 

Pesquisamos um universo de 15 instituições dentre elas privadas e públicas, tanto federais 

quanto estaduais. Apenas uma delas traz expressa a disciplina: “Relações Étnico-Raciais e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena” e apresenta sua respectiva ementa relacionada a essa 

temática Em uma das ementas traz como da disciplina a proposta a apreensão dos conceitos de 

raça e etnia, mestiçagem racismo e racialismo. E também se compromete em promover a 

reflexão dos processos que geram preconceito e discriminação no Brasil, bem como dos 

estudos da Cultura afro-brasileira e indígena por meio de abordagens acadêmicas, debates das 
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problemáticas sociais, de discussão da implementação das Políticas de ações afirmativas e a 

questão das cotas. 

Diante da análise realizada certificamos que, embora a maioria das profissionais tenha 

afirmado que a Educação para as Relações Étnico-Raciais foi contemplada em seus currículos 

de formação, não encontramos essa temática explicitada nas propostas da maioria dos Cursos 

de Pedagogia analisados. O que nos permite pensar que ainda se configura como um desafio 

para as instituições formadoras assumir nos cursos de formação de professores disciplinas, que 

tenham a educação para as relações étnico-raciais como objeto de investigação, ou seja, 

compreendida como fundamentos dos processos de construção de conhecimentos. Quanto a 

esses aspectos Gonçalves e Silva fez seguinte reflexão: 

 

Qual, então, a importância da igualdade racial para a produção de conhecimento? Se a 

diversidade étnico-racial e a pluralidade das formas de viver e pensar a vida, o mundo, 

as relações entre as pessoas, entre elas e o ambiente em que vivem, está tornando-se 

realmente central nas preocupações e objetivos da universidade, há que se buscar e/ou 

criar teorias que ajudem a abordar perspectivas distintas, que permitam fazer a crítica 

daqueles que desconsideram ou eliminam as diferenças (GONÇALVES  SILVA, 2003 

b, p. 50)  

 

Quando indagamos sobre a abordagem da temática nos cursos de especialização (Lato 

Sensu), obtivemos seis respostas afirmativas dentre as 16 profissionais e sete (43,75%) delas 

disseram que essa temática não foi abordada e três (18,75%) não responderam. Os números 

mais uma vez nos colocam frente aos desafios e contradições que circundam os processos 

educacionais.  

Assim o papel da universidade é favorecer uma formação que possibilite debates e 

discussões que privilegiem a relação entre cultura e educação, numa perspectiva antropológica, 

sustentada teoricamente, com o objetivo de contribuir com solidez na formação das 

profissionais que atuam na educação das crianças pequenas. E em nossa compreensão este 

papel deve ser evidenciado e garantir no Planejamento de Curso dos professores a existência da 

temática das relações étnico-raciais, de acordo sua área de conhecimento e o Parecer CNE/CP 

03/2004. 

 

3.5 Trajetória de atuação na Educação Infantil e a Proposta Politico Pedagógica  

 

De acordo com Edital nº. 002, de 29 de julho de 2010, oficialmente existem funções 

distintas pelos planos de carreiras do Magistério e do servidor público para o município de 

Goiânia. Conforme apresentado no Quadro 4, as regentes da Educação Infantil, são professora 
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com graduação em Pedagogia e as auxiliares são técnico-administrativo que até o ano de 2010 

a formação  exigida era o técnico magistérios. Por sua vez, a PPP do CMEI traz explicitada em 

seu texto a ideia de que ambas são compreendidas como profissionais de educação, juntamente 

com a compreensão a cerca do papel que elas desempenham frente aos processos educativos 

das crianças. Portanto, esse reconhecimento não é formal ou oficial, mas um reconhecimento 

informal de que ambas executam quase que as mesmas funções. Por isso reiteramos que as 

funções descritas no edital do concurso de 2010 não são cumpridas, havendo certa indistinção 

de funções.  

Dentre as diversas funções das profissionais do CMEI pesquisado, a PPP daquela 

instituição descreve que  

 

Os profissionais de educação – regentes e agentes49 educativas – que atuam no CMEI 

têm procurado pautar os procedimentos metodológicos adotados em sua prática 

cotidiana princípios e ações que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento 

global da criança, dando-lhe a oportunidade de expressar seus pensamentos e desejos. 

[...] Os profissionais da educação, entendidos no contexto educacional como 

mediadores do processo de aprendizagem e desenvolvimento devem criar, oportunizar 

relações significativas de interação preservando uma prática humanizante. Aos 

profissionais cabe possibilitar às crianças situações que as levem a estabelecer e 

ampliar suas relações sociais, articulando os interesses e pontos de vista com os 

demais, respeitando a diversidade, desenvolvendo atitudes de colaboração e 

possibilitando assim, a construção do conhecimento (GOIÂNIA, 2014b, p. 28 -30). 

 

A nossa compreensão frente as possibilidades de construção de conhecimentos 

mediados pelas profissionais da Educação Infantil também se pauta nas discussões da 

importância da Educação para as Relações Étnico-Raciais é de que essa temática esteja 

explícita nos documentos que orientam a Educação Infantil. E a Proposta Político Pedagógica 

(PPP) se configura como o portador das intencionalidades dos processos educativos, dos fins 

políticos e pedagógicos da instituição. Em outras palavras, que a PPP seja um dos instrumentos 

de orientação e materialização das ações educativas e pedagógicas propostas e vivenciadas com 

e para as crianças. Por isso foi necessário propormos perguntas às profissionais referentes ao 

conhecimento acerca desse documento. Ademais, nos ancoramos nas concepções de Gomes 

(2007, p. 102) que, segundo ela, 

 

[...] não basta a escola brasileira somente se mostrar sensível à diversidade de maneira 

geral e a questão racial, em especifico. A fim de realmente se configurar como uma 

instituição democrática e que incorpore um projeto educativo emancipatório [...] a 

escola, sobretudo a pública, deverá inserir a questão racial no seu projeto político–

                                                           
49No início do atendimento de educação infantil em Goiânia era assim a denominação desse profissional que perdurou até bem 

pouco tempo. A nomeação de Agente Educativo foi substituída por Auxiliar de Atividades Educativas. Todavia, porém ainda é 

comum encontrarmos a antiga nomeação para esse profissional. 
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pedagógico, torná-la como eixo das práticas pedagógicas e articulá-las nas discussões 

que permeia o currículo. 

 

Assim nesse documento (PPP) se registra a identidade, a intencionalidade, bem como 

o compromisso de efetivação da função social da educação infantil. Dessa maneira afirmamos 

nossa compreensão no que se postularam as DCNEI 2009, que a conceitua como “um plano 

orientador das ações educativas que se efetivam nas instituições e definem as metas que se 

pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças” (BRASIL, 2009 b, p. 13), 

processo este mediado pelas profissionais que atuam juntamente a elas. 

Nesse sentido também consideramos importante analisar a trajetória profissional das 

informantes, para depois articular a atual prática pedagógica às orientações da PPP do CMEI 

pesquisado. Iniciamos pela demarcação do tempo no qual as profissionais trabalham na 

Educação Infantil e na instituição, conforme as tabelas 6 e 7, respectivamente. 

 

Tabela 06 - Tempo de trabalho das profissionais do CMEI pesquisado (2014) 

Trabalha na Educação Infantil Quantitativo Percentual 

De 11 meses a 02 anos 09 25% 

De 02 anos a 05 anos 04 11,11% 

De 05 anos a 10 anos 12 33,33% 

De 11 a 20 anos 11 30,56% 

Total geral 36 100% 

Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

Os dados referentes ao tempo de atuação demonstram que uma expressiva quantidade 

de profissionais trabalha com a Educação Infantil há mais de dez anos e outro indicativo é de 

que provavelmente 25% delas iniciaram suas carreiras nessa modalidade sem a graduação no 

curso superior, conforme é possível observar pelo cruzamento dos números da tabela 06 com a 

tabela 04.  
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Tabela 07- Tempo de trabalho das profissionais do CMEI pesquisado (2014) 

Trabalha na Instituição Quantitativo Percentual 

De 02 meses a 01 ano 16 44,44% 

De 02 anos a 04 anos 14 38,89% 

De 05 anos a 08 anos 05 13,89% 

De 09 anos a 14 anos 01 2,78% 

Total geral 36 100% 

Fonte: Dados obtidos pelos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2014. 

 

 

O tempo de trabalho das profissionais no CMEI pesquisado, embora exista um 

quantitativo grande de profissionais novatas, vinte (55,56%) delas estão na instituição há mais 

de dois anos. Isso implica dizer que a maioria do coletivo tem conhecimento da organização 

institucional, possui um vínculo com os familiares das crianças e são professoras regentes. Isso 

porque devido ao último concurso para Auxiliares de Atividades Educativas, realizado em 

2010, essas últimas ficaram impossibilitadas de renovar seus contratos temporários por mais de 

dois anos consecutivos. 

As nossas primeiras indagações acerca da PPP, para as profissionais foram quanto à 

participação delas na elaboração e construção desse documento. De acordo com as orientações 

das DCNEI e da Resolução – CME nº 194, de 29 de outubro de 2007, a PPP deve o 

envolvimento de todos os sujeitos na sua reformulação anual.  

Quanto a essa participação foi considerado o quantitativo de 36 profissionais, das 

quais 12 (33,33% ou um terço), disseram ter participado efetivamente da reescrita do 

documento, descrevendo passo a passo o processo, como destacou a professora Joana, na 

ocasião da pesquisa durante o preenchimento dos questionários. “Foram realizadas reuniões e 

cada tópico foi discutido por todas as profissionais. Após ser escrita, a PPP foi novamente 

avaliada pelas mesmas até ser aprovada para ser passada para as instâncias competentes” 

(Letícia- Professora regente - Questionários 02/12/2014). 

A resposta da profissional revela parte de sua compreensão quanto ao processo 

participativo das profissionais e desvela sua percepção no que se refere à finalidade do 

documento, quando menciona que ele será destinado a outras ‘instâncias’ que não a própria 

instituição. Assim percebemos que cada uma das profissionais tem sua maneira de apreender os 

sentidos e significados dos documentos que orientam as suas práticas docentes e que as formas 
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de conceber podem ser divergentes, contraditórias, conforme ilustra as considerações feitas por 

outra profissional ao participar do mesmo instrumento de pesquisa. 

 

Este documento norteador da instituição local é pouco conhecido por mim, apesar de 

ser acessível às funcionárias, não domino o conteúdo. O que sei é que houve a 

participação da equipe, em alguns momentos, e que nele estão abordadas as questões 

como: ações educativas; rotina; passeios; estudos; planejamentos. (Jurema-

Questionário 9A. 02/12/2014). 

 

Com base nessas considerações, destacamos que mesmo a profissional o nomeando de 

documento norteador, deixou a entender que não fez parte da sua escrita, reforçando o 

significativo número das profissionais que informaram que não tiveram efetiva participação na 

da elaboração da PPP. Sendo que dentre elas, nove (25% do total de informantes) justificaram 

que quando ingressaram na instituição já havia passado esse processo e as duas não se 

pronunciaram a respeito. Dessa maneira então temos doze (33,33%) que participaram e vinte e 

duas (61,11%) que não participaram. Dessas últimas, descontadas as nove que alegaram chegar 

depois da PPP aprovada, ainda sobram 13 (36,11%) que não participaram, isto é, mais de um 

terço. Diante das possíveis justificativas para a não participação na reescrita do documento, 

ficam as seguintes questões para nos acompanhar em nossas reflexões: Por que não 

participaram? Por que se calaram ao serem indagadas? Que relações se estabelecem entre elas 

para que nem todas participem das discussões e decisões? A não participação esbarra nas 

condições objetivas da instituição? Ao indagarmos se as informantes recorrem à PPP como 

fonte de consulta orientadora do trabalho pedagógico, somente duas (5,55%) das profissionais 

afirmou que recorrem à PPP em algum momento do trabalho, vinte (55,55%) disseram que não 

e dez (27,77%) informaram que às vezes utilizam esse documento. 

Esses dados mais uma vez revelam alguns dos aspectos contraditórios do processo 

educativo. Se a Proposta é um documento de orientação do fazer Político e Pedagógico do 

CMEI anualmente, é no mínimo curioso o fato de não ser utilizado pelas profissionais como 

fonte de leitura, pesquisas, parâmetros para os planejamentos das ações educativas com as 

crianças. A nota introdutória da PPP explicita seu conceito e finalidades: 

 

Este documento foi elaborado com o intuito de sistematizar as ações que serão 

realizadas pelo coletivo de profissionais dessa instituição, tendo em vista o 

atendimento de forma integral, matriculadas nesta unidade educacional. [...] apresenta 

uma estrutura que possibilita conhecer as finalidades pretendidas pela unidade escolar 

enquanto instituição voltada à formação integral [...] as características que a 

identificam, os princípios políticos pedagógicos que fundamentam o desenvolvimento 

do trabalho educacional e o currículo proposto para os agrupamentos atendidos pelo 

CMEI. [...] Com o objetivo de delinear os elementos que norteiam os princípios 
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filosóficos, administrativos e pedagógicos que subsidiam nosso trabalho junto às 

crianças, de modo a buscar a garantia de seu direito a uma Educação Infantil de 

qualidade (GOIÂNIA, 2014b, p. 1-2). 

 

O excerto acima afirma a necessidade que a Proposta Político-Pedagógica, como 

norteadora do percurso dos diferentes sujeitos que compõem esse CMEI, se constitua em um 

instrumento vivo, dinâmico. É importante que ela seja assumida de fato pelos envolvidos como 

expressão de suas identidades e intencionalidades manifestas por meio das relações e do 

processo educativo. Esse processo se dá por meio da mediação pedagógica das profissionais ao 

desempenharem suas funções, pois, como se encontra expresso na proposta do CMEI, a elas 

“cabe possibilitar às crianças situações que as levem a estabelecer e ampliar suas relações 

sociais, articulando os interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade 

[...] e possibilitando assim, a construção do conhecimento (GOIÂNIA, 2014b, p. 30). Para isso 

esse fazer pedagógico requer uma articulação, não só com a proposta da instituição, mas 

também com as demais propostas que orientam a Educação Infantil, sobretudo no que se refere 

às indicações para a Educação das Relações Étnico-Raciais das crianças. 

Ademais, foram feitas outras questões referentes à explicitação da temática das 

relações étnico-raciais na PPP e de que maneira ela é ali abordada. Um quantitativo de 28 

(77%) profissionais afirmou que a temática está explícita na PPP e dentre elas oito disseram 

que é abordado em diversos momentos e diferentes maneiras, tais como, apresentações 

culturais, reuniões de planejamentos coletivos, mostra pedagógica, inserido no contexto diário, 

no cuidado com a forma de falar, se expressar e quanto ao respeito e aos cuidados corporais das 

crianças. 

Entretanto, as indicações nos possibilitam afirmar que a temática ainda é abordada 

pelas profissionais de maneira superficial. Esses aspectos são revelados e percebidos quando a 

instituição. 

[...] não traz no seu Projeto Político Pedagógico e no seu currículo conteúdos e 

elementos que façam os estudantes perceberem a existência e a valorização de culturas 

não brancas, como exposições de fotografias, cartazes com imagens de pessoas negras 

ou leituras de histórias que não mostrem os negros apenas na perspectiva escravocrata 

ou abolicionista (SOUZA, 2011, p. 2). 

 

Assim a cultura dos povos africanos não se constitui como possibilidades de 

articulação dos conhecimentos científicos com os conhecimentos do cotidiano das crianças, por 

meio de uma prática pedagógica intencionada. Isso nos leva a refletir sobre a formação das 

profissionais. Qual a relação da ausência de intencionalidades em abordar essa temática com a 

sua formação? Essa indagação também nos possibilita fazer uma relação entre a PPP, a prática 
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pedagógica e a formação continuada em Educação para as Relações Étnico-Raciais das 

profissionais de Educação Infantil da instituição pesquisada.  

Na PPP se encontra registrado que às profissionais cabem promover as condições de 

igualdade entre as crianças, independente de gênero, condição socioeconômica, étnico-racial, 

bem como devem pressupor o reconhecimento das diferenças. Porque segundo esse documento 

“isto implica em um olhar mais atento e maior sensibilidade, pois as diferenças se manifestam 

no coletivo e precisam ser percebidas pelas Professoras e Auxiliares de Atividades Educativas” 

(GOIÂNIA, 2014b, p. 33). 

Essas afirmações nos fazem pensar se é possível condições de igualdade para um 

cadeirante e um não cadeirante frente à estrutura do prédio que não possui rampas como 

apresentado anteriormente. Se tratarmos ambos igualmente, o cadeirante vai ter mais 

dificuldades ou será excluído de diversas propostas apresentadas às crianças. Dai a nossa 

compreensão de se buscar condições para que as diferenças sejam respeitadas. Igualdade de 

direitos independente de gênero, classe social, raça, religião dentre outras, que visem o bem 

estar e a dignidade dos sujeitos quer individualmente ou em grupo. 

A par da compreensão das dimensões e da atuação das profissionais existe na própria 

LDB um compromisso com a educação integral das crianças (art. 29). Para cumprir tal 

compromisso existe o desafio de assumir essa educação integral em todas as suas dimensões: 

corporal, emocional, cognitiva, espiritual, lúdica, política, social. Assim, a definição legal 

favorece um trabalho de formação de educadoras para a melhoria da vida no interior dessas 

instituições. Registramos aqui a formação continuada que as instituições de educação infantil se 

incubem de assegurar às profissionais de Educação Infantil, dentro de seus horários de trabalho. 

Esta se dá por meio de reuniões formativas e de um plano de formação elaborado 

coletivamente. Comparativamente, a formação continuada das profissionais está prevista na 

Proposta Político Pedagogia do Sistema Municipal de Goiânia, conforme abaixo. 

 

A formação continuada é um direito do trabalhador e diz respeito ao seu 

desenvolvimento profissional que se dá após a formação inicial, articulada ao seu 

campo de atuação. É um processo complexo e está relacionado às condições dos 

profissionais, ao seu contexto de vida, ou seja, a fatores sociais, políticos, pessoais e 

familiares. A formação continuada, no campo educacional, tem a prática pedagógica 

como elemento central, por ela ser a mobilizadora dos estudos, reflexões, pesquisas, a 

fim de reverter em mudanças de prática. Ocorre em diferentes espaços – na 

instituição, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFPE), nas 

universidades e outras agências formativas – e de diferentes formas (palestras, 

conferências, simpósios, grupos de trabalho, dentre outras) (GOIÂNIA, 2014a, p. 

153). 
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Observamos que a Proposta orienta além das formações nos diversos âmbitos da vida 

profissional, aquela que se dá cotidianamente nas instituições, a que Cunha e Prado (2010) 

denominam de “formação centrada na escola” ou “formação em contexto”. Porque segundo 

essas autoras, dentre as contribuições para a articulação da prática com as necessidades de cada 

profissional, a formação em contexto se constitui em uma maior possibilidade de envolvimento 

por parte dos interessados com o seu percurso formativo tendo em vista o processo reflexivo 

que essa favorece. 

Com a finalidade de alcançar a formação reflexiva desses profissionais, também a 

Proposta da Educação Infantil do município afirma que um “plano de formação se constitui em 

um conjunto de ações formativas articuladas que tem como objetivo a formação em contexto” 

(GOIÂNIA, 2014a, p.159). Esse plano suscitado das reflexões sobre a prática pedagógica 

precisa revelar as intenções do coletivo de profissionais sobre esse processo. Nesse sentido 

encontramos na leitura da PPP do CMEI a intenção de que a prática pedagógica se constitua na 

centralidade da formação continuada na instituição, inclusive com o registro do plano de 

formação desta.  

Porém, nesse documento não encontramos nenhuma referência ao trabalho realizado 

com as profissionais no ano anterior relativo à temática das Relações Étnico-Raciais, conforme 

relatos orais pelas informantes da pesquisa. E por que não há um registo desse trabalho de 

formação continuada para efetivação de estratégias de fortalecimento de identidades étnicas 

entre as profissionais negras e pardas para que elas mesmas possam se educar nesse campo 

também? Uma das informantes reconheceu assim a importância desse processo formativo: “o 

projeto vivenciado institucionalmente ano passado foi um marco, porque mexeu com a gente! 

Contribuiu para as descobertas do pertencimento étnico de cada profissional” (Francisca-

Questionário 5B. 02/12/2014). 

O relato mencionado acima se refere a um dos projetos de formação continuada, ao 

qual tivemos acesso por meio da Unidade Regional de Ensino (URE). Esse projeto, 

desenvolvido pelos Apoios técnicos da Educação Infantil50, intitula-se “Nas trilhas da Educação 

Infantil: arte, conhecimento e cultura”. Uma de suas finalidades inicialmente era possibilitar a 

ampliação do repertório artístico e cultural das profissionais que atuam com as crianças 

pequenas. Posteriormente, os objetivos se ampliaram para a efetivação de ações que 

contribuíssem com a implementação da Lei nº 10.639/03, por meio de atividades culturais e de 

estudos reflexivos da prática pedagógica, fundamentados nos documentos que orientam as 

                                                           
50Apoios técnicos da Educação Infantil são profissionais de educação, geralmente com formação em pedagogia, modulados nas 

Unidades Regionais para realizarem o acompanhamento pedagógico de suas respectivas instituições. 
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discussões da temática das relações étnico-raciais na Educação Infantil. Dentre as razões da 

proposta se encontra expresso que 

 

O trabalho com esta temática se materializou como uma ação da URE na consolidação 

de práticas pedagógicas que fossem compromissadas com o pleno desenvolvimento da 

criança e que considerassem o reconhecimento do pertencimento racial como 

fundamental na construção da identidade (GOIÂNIA, 2014 c, p. 5). 

 

Os objetivos desse projeto concordam com a nossa compreensão de desenvolvimento 

de uma formação continuada para a Educação das Relações Étnico-Raciais, como uma das 

possibilidades de rompimento com a uniformização das diferenças. Embora as informantes 

acharam o projeto importante por diversos motivos, conforme podemos conferir no depoimento 

acima, a falta dos registros acerca da ação do projeto dentro da PPP impossibilita que as 

profissionais recém-chegadas à instituição tomem conhecimento de que esse assunto também já 

fez parte da formação continuada deste CMEI.  

Outro aspecto importante é saber como e o quanto essa formação continuada contribui 

com a Educação para as Relações Étnico-Raciais das crianças no cotidiano do CMEI. Uma vez 

que a PPP dessa instituição traz a seguinte orientação para as profissionais: “Manifestar-se 

contra todas as formas de discriminação é uma tarefa diária dos educadores, mediando, 

intervindo com as mais variadas metodologias, trabalhando no coletivo na proposta de respeito 

à diversidade e as diferenças” (GOIÂNIA, 2014b, p. 33). Contudo, é possível assegurar esse 

posicionamento por parte das profissionais sem uma proposta sistematizada envolvendo a 

temática? Por que ainda se encontram tantas dificuldades para a sua implementação nas ações 

cotidianas da instituição? Mais que responder a essas questões, objetivamos abrir um espaço de 

reflexão sobre elas. Tendo em vista a discriminação racial, ainda não é abordada pontualmente 

na PPP, sendo tratada de maneira generalizada. A compreensão da diversidade e da 

discriminação nesse formato revela um racismo velado e/ou a crença na democracia racial.  

Diante desses pressupostos concordamos que ainda é um desafio a efetivação de 

propostas educativas que de fato se constituam como uma das possibilidades que asseguram o 

direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às 

histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes 

fontes da cultura pelas crianças e pelas profissionais. Consideramos que esses aspectos alargam 

a compreensão dos elementos constitutivos da identidade das profissionais e a formação inicial 

e continuada se constitui em contribuições à Educação para as Relações Étnico–Raciais das 

crianças com as quais trabalham. 
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CAPITULO IV 

 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UMA 

PROPOSTA A PARTIR DA REALIDADE INSTITUCIONAL 

 

As discussões deste capítulo tratam da análise dos resultados das questões abertas dos 

questionários e dos debates ocorridos na roda de conversa. Esses debates se constituíram em 

uma possibilidade de contribuir na efetivação de práticas pedagógicas que abordem a Educação 

das Relações Étnico-Raciais no cotidiano da instituição de Educação infantil. Essas discussões 

têm por finalidade a construção coletiva de uma proposta de elaboração de um repertório que 

subsidie as práticas pedagógicas das profissionais referentes à temática como área de 

conhecimento, conforme está previsto na Proposta Politico Pedagógica de Goiânia. 

Nossa análise busca saber se cada profissional pesquisada reconhece a natureza das 

situações discriminatórias que geralmente ocorrem com as crianças negras. Pois, a 

discriminação deixa marca nas pessoas, afeta a autoestima de quem a sofre e impede as pessoas 

de desenvolver relações seguras e positivamente afetivas, especialmente no caso das crianças 

que estão em maior situação de vulnerabilidade. 

Assim consideramos os desafios e contradições como elementos constitutivos do 

processo educacional das crianças a ser enfrentados. Nesse caso, falamos das crianças negras 

que sofrem discriminação por conta de seu pertencimento étnico e que geralmente não é 

percebido como tal, pelo contrário, na maioria das vezes ele é legitimado pelo silêncio ou pela 

invisibilidade dos fatos porque 

 

Ao chegarem à escola, as crianças negras passam a enfrentar situações de 

discriminação, devido à cor de sua pele, ao tipo de cabelo, traços físicos, ou a 

outras características que não estão de acordo com o modelo de ser humano 

legitimado pela sociedade, fazendo com que sintam a rejeição da escola à sua 

pessoa, à cultura de seu povo e ao grupo étnico-racial a que pertencem 

(ALGARVE, 2005, p. 12). 

 

A par dessas considerações apresentamos aqui as respostas das professoras e das 

auxiliares sobre terem ou não presenciado, em suas trajetórias profissionais, alguma situação de 

discriminação contra crianças por causa do pertencimento étnico. Também solicitamos que elas 

expressassem o que pensam sobre o trabalho envolvendo temática da Educação para as 

Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil.  
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4.1. Discriminação de crianças negras, por causa do pertencimento étnico. 

 

Para a construção deste item buscamos analisar as respostas da indagação: você já 

presenciou alguma situação de discriminação de crianças negras por causa de seu 

pertencimento étnico? Essa foi um das questões dos questionários preenchidos pelas 

profissionais no decorrer da pesquisa, cujas respostas revelaram aspectos intrigantes a respeito 

da temática deste trabalho, conforme os resultados no gráfico 7 e os depoimentos abaixo. 

 

Gráfico 07- Percentuais de profissionais de Educação Infantil do CMEI pesquisado que 

presenciaram ou não situações de discriminação (2014) 

Fonte: Fonte: Dados obtidos pelo questionário elaborado para a pesquisa empírica, 2014. 

 

Do quantitativo das profissionais, 23 (64%) afirmaram ter presenciado sim crianças 

negras serem discriminadas por causa de seu pertencimento étnico, dez (28%) disseram que não 

presenciaram e três (8%) não responderam. É importante considerar que dez professoras (28%) 

que nunca presenciaram cenas de racismo na instituição de Educação Infantil é um número 

significativo, mais de um quarto. Junto com três (8%) que não responderam somam 35%, mais 

de um terço. Esses dados confirmam o que Rabelo (2010) discute em seus estudos referentes ao 

racismo no Brasil. 

 

Apesar de contestado há meio século, o mito da democracia racial brasileira ainda 

persiste no senso comum, sendo utilizado inclusive como contra-argumento às ações 

afirmativas, como a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12). A democracia racial é a ideologia 
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ou discurso sociológico brasileiro da primeira metade do século passado que afirmava 

que no Brasil não havia discriminação ou preconceito racial, especialmente quando se 

comparava a situação racial brasileira com outros países como os Estados Unidos [...] 

Desse modo, é imperioso que essa ideia de democracia racial seja abolida nos meios 

acadêmicos, escolares e no senso comum. Não é mais possível ocultar as contradições 

sociais, raciais e étnicas no Brasil para manter uma aparente harmonia e ordem que 

muitos prejuízos trazem para as camadas subalternas e os grupos raciais minoritários 

(RABELO, 2015, p. 13-14). 

 

Em conformidade com o autor afirmamos que mesmo sendo, o Brasil, país 

multiétnico, ainda não superou os desafios em relação a essa questão, pois, o quantitativo das 

professoras que responderam ter presenciado situações de discriminação contra crianças negras 

é mais que o dobro daquelas que afirmaram nunca ter presenciado. Aqui existem dois graves 

problemas: a discriminação racial e o racismo. Gomes (2007) diferencia assim os dois termos 

que são correlatos: 

 

[...] A discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a 

efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no 

âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e das crenças, a 

discriminação é a adoção de práticas que os efetivam (GOMES, 2007 p. 55). 

 

Outro problema é a não adoção de práticas que contribuem para a eliminação de 

situações discriminatórias contra crianças negras no cotidiano da Educação Infantil. Estas ainda 

não são alvos de intervenções pedagógicas, sendo um indicativo de que ambos os aspectos são 

de discriminação racial. Porém, como exposto anteriormente, as razões apresentadas pelas 

profissionais quanto aos desafios e enfrentamentos das questões são diversas, dentre elas a falta 

de preparo em relação à temática, conforme justifica Munanga: 

 

No entanto, alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles 

introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação no 

espaço escolar e na sala como momento pedagógico privilegiado para discutir a 

diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à 

nossa cultura e à nossa identidade nacional (MUNANGA, 2005, p. 18). 

 

Essa advertência nos certifica da urgência e relevância do trabalho com essa temática 

quanto à atuação profissional frente às situações discriminatórias dentro da instituição 

educativa, especialmente na Educação Infantil, pois essa é uma etapa importante no 

desenvolvimento do sujeito conforme abordamos no capítulo primeiro. 

Além disso, Munanga (2005) também adverte quanto à importância do 

reconhecimento por parte dos profissionais dos preconceitos que lhes foram introjetados ao 

longo da vida. Pois [...] “o preconceito é produto das culturas humanas que, em algumas 



126 
 

 
 

sociedades transformou-se em arma ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns 

sobre os outros” (MUNANGA, 2005 p. 18). Essas introjeções foram evidenciadas em algumas 

falas das informantes da pesquisa e ainda se constitui um desafio para elas o enfretamento 

dessas questões. “É um tema que deve ser abordado e trabalhado o ano todo para a 

conscientização de que não existe diferença entre o branco e negro, é só uma questão de cor” 

(Letícia - Questionário 11, A1, 02/12/2014).  

O depoimento acima pode ser compreendido como o desejo de transitar entre a 

diferença e a igualdade na perspectiva da dignidade humana. Essa compreensão se encontra na 

contradição do direito natural: “este é talvez, o grande paradoxo do direito natural, ao se 

constatar que somos todos iguais em nossa humanidade, mas somos diferentes em nossa 

singularidade” (RABELO, 2010, p. 27). Segundo o Projeto Genoma, a diferença genética entre 

todos os seres humanos é de apenas 0,001% o que nos torna muito semelhantes, mas do ponto 

de vista do fenótipo as diferenças são enormes (RABELO, 2010). O ponto de vista da nossa 

informante parece ser uma distorção dessa ideia em que as diferenças resultam apenas do 

fenótipo, da aparência, da cor. Entretanto, essas diferenças fenotípicas situadas nos diversos 

contextos históricos revelam as diferenças de status e de poder que levam à exploração, à 

dominação, à marginalização socioeconômica, política e cultural, bem como à subalternidade 

de indivíduos e grupos étnicos minoritários. Do mesmo modo, esse ponto de vista de nossa 

informante remete à ideia de democracia racial: “não existe diferença entre o branco e o negro, 

é só uma questão de cor”. 

O desejo de superação de conflitos étnico-raciais parece levar nossas informantes a 

reconhecer o problema, mas suavizá-lo com a ideia de uma convivência harmônica universal, 

conforme o depoimento de duas professoras: “Em relação à Educação Infantil o racismo ainda 

é critico, mas a convivência é igual para todos os seres humanos” (Mariana - Questionário 7, 

A1, 02/12/2014) e “Eu acho que devemos tratar todos iguais, é o que faço, pois não tenho 

preconceito, falo de coração, pois, amo todas iguais e tento passar isso para as crianças a todo 

tempo e vejo que tem dado resultado” (Neuza - Questionário 3, A, 02/12/2014). . 

Esse tipo de pensamento ainda é recorrente em nossa sociedade, demonstra as 

construções históricas da invisibilidade das diferenças e a falta de compreensão das 

consequências dessa visão harmônica, pois os embates culturais, segundo Bhabha (2003), 

pressupõem tanto conflitos quanto negociações. Pois, na verdade não “é só uma questão de 

cor”, mas o que essa diferença de cores simboliza e quais são os desdobramentos dessa 

diferenciação entre brancos e negros no contexto da diáspora africana. Conforme os direitos 
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humanos, todos têm direitos iguais, mas as condições sociais objetivas não são iguais para 

todos. E nesse caso as desigualdades de condição geram exclusão ou invisibilidade.  

Esses depoimentos de nossas informantes são exemplos da introjeção de preconceitos 

tratada por Munanga (2005). Neles se desconsideram o reconhecimento das diferenças e dos 

marcadores corporais das crianças por parte das profissionais e delas próprias. A crença de que 

apenas pelo amor se resolvem as questões do preconceito revela uma à incompreensão da 

formação histórica de nossa sociedade. Do mesmo modo eles reafirmam o discurso produzido 

pelo mito da democracia racial no ideal de harmonia, em que relações fraternas e igualitárias 

resolvem os conflitos raciais. Das 36 profissionais de Educação Infantil, 24 se expressaram 

sobre e destas, 11 demonstraram semelhanças conceituais em seus discursos. 

Todavia, dentre as informantes, destacamos o depoimento de uma delas que se 

diferencia significativamente das três anteriores: “A discriminação é absurda dentro ou fora do 

ambiente de trabalho. Onde eu mais presenciei esse tipo de racismo foi, nesse tão pouco tempo, 

na educação infantil” (Leticia – auxiliares de atividades educativas – Questionário 2, A1. 

02/12/2014). Essa informante não só considera que existe discriminação tanto no trabalho 

quanto fora dele, isto é, em diversos espaços sociais, mas principalmente na Educação Infantil. 

Essa ênfase pode ser resultado de ser um dos meios sociais que ela mais bem conhece por 

trabalhar nele, ou por uma questão afetiva, no sentido de a violência simbólica ser cometida 

contra crianças em grande grau de vulnerabilidade.  

Os depoimentos seguintes revelam que o enfrentamento das situações que envolvem a 

discriminação e o preconceito ocorre por iniciativas pessoais e isoladas de algumas 

profissionais, não se constituindo ainda como uma proposta de educação formal para as 

crianças. “Na roda de conversa com as crianças, geralmente se aborda as diferenças raciais, as 

cores, o jeito de cada um e cada pessoa é diferente e por isso é necessário respeitar o outro” 

(Questionário 9 B. 02/12/2014). Também a professora Noemi51demonstra uma sensibilidade às 

questões emergentes pelas crianças no cotidiano “Percebo ainda que o preconceito esteja ligado 

a educação familiar e as vivências sociais da criança. Procuro trabalhar as relações étnico-

raciais através da contação de histórias e em momentos de rodas de conversas”. (Noemi- 

Professora regente - Questionário 1B. 02/12/2014). Foi possível perceber que oito dessas 

professoras demonstraram essa preocupação.  

                                                           
51 Relembrando que os nomes atribuídos as informantes da pesquisa são todos fictícios a fim de preservar o  anonimato das 

participantes. 
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Com essas últimas respostas também percebemos a tentativa de articulação dos 

conhecimentos na perspectiva da razão e emoção que constitui o imaginário das profissionais, 

conforme recomenda Munanga (2005): 

 

Como educadores, devemos saber que apesar da lógica da razão ser importante nos 

processos formativos e informativos, ela não modifica por si o imaginário e as 

representações coletivas negativas que se tem do negro e do índio na nossa sociedade. 

Considerando que esse imaginário e essas representações, em parte situados no 

inconsciente coletivo, possuem uma dimensão afetiva, emocional dimensão onde 

brotam e são cultivadas as crenças os estereótipos e os valores que codificam as 

atitudes, é preciso descobrir e inventar técnicas e linguagens capazes de superar os 

limites da pura razão e de tocar no imaginário e nas representações. Enfim capazes de 

deixar aflorar os preconceitos escondidos na estrutura profunda do nosso psiquismo 

(MUNANGA, 2005, p. 18). 

 

O reconhecimento dessas atitudes preconceituosas que temos desenvolvido e 

reproduzido em nossas relações, conforme o texto supracitado, é fundamental para que essa 

conscientização possibilite a efetivação de práticas pedagógicas orientadas por princípios 

éticos. E que favoreça as profissionais em seus posicionamentos e intervenções na realidade por 

meio de uma ação educativa que contemple os estudos da História Cultura Afro-brasileira e 

indígena conforme a legislação e as orientações para a educação básica. Nesse sentido 

encontramos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais, advertências quanto ao papel da instituição de educação e o posicionamento dos 

profissionais frente à problemática discutida neste trabalho: 

 

Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer 

mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, 

reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. 

Isto não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de 

ser inferiorizada vivida pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhe são 

atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas 

(BRASIL, 2004, p. 6). 

 

Diante destes pressupostos concordamos que ainda é um desafio para as profissionais 

efetivarem propostas educativas que de fato se constituam como uma das possibilidades que 

assegurem o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantam 

igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso 

às diferentes fontes da cultura pelas crianças. Desse modo se faz necessário que a instituição 

incorpore em seu currículo a Educação para as Relações Étnico–Raciais como área de 

conhecimento e não apenas com ações isoladas e esporadicamente.  
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Nossa compreensão de currículo passa pelas concepções abordadas por Tomaz Tadeu 

da Silva (2002) referentes ao deslocamento conceitual de currículo de um modelo clássico, 

pautado nos interesses particulares das classes dominantes, para um currículo que incorpora 

temas como diferença, identidade, alteridade, relações de gênero, raça, etnia e cultura. Para esse 

autor, “O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento 

de identidade” (SILVA, 2002, p. 150). 

Nesse sentido é importante atentarmos para a não neutralidade, não imparcialidade do 

currículo. Quanto a isso Michael Apple nos adverte: 

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aulas de uma nação. Ele é sempre parte de uma 

tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do 

que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões 

culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 

2006, p. 59). 

 

Por este trabalho tratar da Educação Infantil, apresentamos aqui uma concepção mais 

ampla de currículo, que o compreende como um todo significativo, uma produção social e 

cultural como uma possibilidade de organização e sistematização dos conhecimentos, e as 

experiências a serem vivenciadas pelas crianças em seus processos educativos e de formação 

integral (MOREIRA; SILVA, 2006). Assim tratar de currículo na Educação Infantil é também 

buscar maneiras de se garantir o direito das crianças ao conhecimento e a experiências de 

desenvolvimento que permitam a elas se desenvolverem plenamente em seus saberes infantis. 

A par dessas considerações também buscamos compreender o conceito de currículo 

previsto na Proposta Politico Pedagógica de Goiânia, por ser ela a orientadora do fazer 

pedagógico das instituições e esta assim o concebe.  

 

O currículo para a Educação Infantil no Município de Goiânia parte de dois 

princípios: a) toda a ação educativa deve ampliar e diversificar os conhecimentos 

das crianças a partir de vivências e experiências que possibilitem sentido e 

significado para estes sujeitos; b) não prescreve conteúdos escolares mas, acima de 

tudo, reafirma a importância dos conteúdos da ação educativa. Entende-se por 

conteúdo da ação educativa todo o conjunto de saberes e práticas que orientam, de 

forma sistematizada e intencional, os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças na educação infantil. Reafirma-se, portanto, a compreensão de que 

conteúdos aqui não se traduzem em disciplinas ou recortes dos conhecimentos 

trabalhados nas disciplinas, mas, ressalta a importância do sentido da educação, 

naquilo que a constitui em seu aspecto interdisciplinar e formativo, fato que o 

diferencia do sentido do ensino escolarizante (GOIÂNIA, 2014, p. 38) (Grifos 

originais).  
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Isso implica dizer que o currículo precisa considerar as crianças, suas relações sociais 

e suas possibilidades de construção de conhecimento a partir dos conhecimentos historicamente 

constituídos como patrimônio cultural da humanidade. De acordo com Barbosa (2009), é 

preciso conceber o currículo na Educação Infantil como construção, articulação e produção de 

aprendizagens que acontecem no encontro entre sujeitos e a cultura, ou seja, um currículo que 

emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas, e os adultos. Portanto, o 

currículo a ser elaborado deve definir: o que se entende por conhecimento, cultura, 

aprendizagem e desenvolvimento e considerar o interesse, as expectativas e a atividade desta 

criança como fundamental para o planejamento, execução e avaliação desse conjunto de 

práticas pedagógicas, sem perder, contudo, a compreensão de que sua natureza é ampla, 

dinâmica e flexível (KRAMER, 2009). 

Também as DCNEI/2009 trouxeram a definição de currículo como: “conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico” (BRASIL, 2009b, p. 

6). “Essas práticas afetam diretamente a construção das identidades de todas as crianças que 

frequentam espaços de educação infantil” (TRINIDAD, 2012, p. 121), pois, estas também são 

constituídas por meio das relações sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem 

com as profissionais e com as outras crianças. 

Assim o currículo pode contribuir para o combate do preconceito e discriminação a 

partir de um trabalho efetivo com práticas antirracistas que possibilitem a construção de uma 

autoimagem positiva da criança negra. Mas o currículo também “é um elo entre a declaração de 

princípios gerais e sua tradução operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, 

entre o planejamento e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente sucede nas salas de 

aula” (COLL, 1999, p. 33-34). Nesse sentido é que apresentamos a seguir a roda de conversa 

como uma alternativa metodologia pedagógica para a efetivação da inclusão da Educação para 

as Relações Étnico-Raciais no currículo do CMEI pesquisado e, para as escolas que se 

interessarem por este trabalho e o objeto educacional resultante dessa pesquisa e dessa 

intervenção pedagógica que é a nossa proposta de rodas de conversa e um repertório cultural 

para ser nelas vivenciado e debatido. 

 

4.2. Encontros temáticos, tensões, problemas e aproximações. 

 

Diversos encontros ocorreram durante o processo de realização da pesquisa, dentre 

eles, um ocorreu devido à solicitação da instituição para que fizéssemos uma discussão com as 
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profissionais acerca da temática aqui estudada. A justificativa da administração da instituição 

foi de que as reflexões socializadas poderiam contribuir com as ações educativas das 

professoras para o próximo ano letivo com as crianças. Essa solicitação veio ao encontro de 

nosso objetivo quanto ao desenvolvimento do “Objeto Educacional52”. Para provocar o 

processo reflexivo por dessas propusemos que respondessem: como a educação para as relações 

étnico-raciais comparece ou porque não comparece nos planejamentos, nas práticas 

pedagógicas cotidianas? 

Com o objetivo de trazer para o debate as questões que geralmente incomodam, mas 

não ganham evidências no trabalho cotidiano, elaboramos um roteiro para mediar a roda de 

conversa a partir do que denominamos de momento de sensibilização e questões reflexivas. 

Esse momento foi planejado entre a pesquisadora e a coordenação pedagógica da escola campo 

para possibilitar as discussões e realizar os encaminhamentos necessários entre as profissionais. 

Para desenvolver a proposta, priorizamos o grupo das professoras regentes tanto do matutino 

quanto do vespertino, tendo em vista que as crianças ficariam por um período de 

aproximadamente duas horas com as professoras auxiliares. A opção por esse grupo e deu em 

função das condições objetivas da instituição e das atribuições previstas para professoras 

regentes no que se referem a sua função que é de assegurar por meio de seus planejamentos a 

ação educativa, pedagógica a serem desenvolvidas junto às crianças. 

Para o desenvolvimento da proposta de contribuição com o processo formativo das 

profissionais, recorremos à roda de conversa, uma das estratégias que temos utilizado em 

minicursos, oficinas e encontros temáticos para professoras da Educação Infantil, geralmente, 

oferecidos pela SME ou simpósio e seminários organizados pelas universidades.  

E com intuito de acolher as participantes, preparamos um ambiente, decorado com 

tecidos de estampas referentes à cultura africana e utilizamos duas obras de literatura infantil: O 

colecionador de Pedras de Prisca Augustoni (2014) e O Menino Nito de Sonia Rosa (2002) 

Juntamente com a leitura da primeira obra, recorremos a um dos valores civilizatórios 

afrobrasileiros53: o Axé, energia vital, que se fundamenta no princípio de uma energia, que 

                                                           
52 Objeto Educacional ou Produto Final, uma proposta de contribuição para o campo da realidade pesquisada trata-

se de uma exigência da modalidade do Mestrado Profissional. Dessa forma a pesquisa torna-se uma pesquisa-ação, 

na qual não se busca apenas conhecer o fenômeno, a situação e/ou o problema, mas uma intervenção para 

transformação dessa realidade com o objetivo de auxiliar os sujeitos pesquisados a mais bem lidar com a sua 

realidade. Esse objeto educacional, após ser testado e analisado, poderá ser aplicado em outras escolas que 

apresentam uma realidade semelhante ao campo da presente pesquisa.   
53Valores civilizatórios afro-brasileiros são aspectos da cosmovisão africana trazida ao Brasil pelos povos 

escravizados e que aqui se reconstituíram, compondo a cultura afro-brasileira. São valores que nos constituem 

como sujeitos e estão presentes em nosso modo de vida. Disponível em 

http://bibliotecadacapoeira.blogspot.com/2011/06/ acesso em 12 de dezembro de 2014. 
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pode ser compreendido como desejo de viver e uma determinação para aprender, se alegrar 

diante da vida é, sobretudo, uma disposição de acolher as possibilidades que a vida apresenta 

sempre de maneira aberta e construtiva. 

Nesse sentido, objetivando significar esse valor, utilizamos a simbologia expressa em 

uma pedra, de ornamentação de jardim, para cada participante. E a distribuímos com uma 

indicação escrita de uma palavra que evoca sentimentos positivos (paz, alegria, coragem, 

força...), a fim de provocar certa sensibilização das participantes frente à temática e conquistar 

abertura para acolherem a contação da história. Após esta última, propusemos o levantamento 

das questões fundamentais contidas nas referências de marco legal para educação das relações 

étnico-raciais na Educação Infantil.  

Na roda de conversa as profissionais da instituição pesquisada puderam expressar o 

que mais as incomodou ao perceberem que a temática não foi contemplada no trabalho junto às 

crianças. O depoimento da professora Maria afirma que foi uma surpresa “perceber que em 

relação à temática não se efetivou as ações elencadas no ano passado para serem realizadas este 

ano”54. As ponderações socializadas pelas profissionais evidenciam as contradições que 

emergem do cotidiano e sinalizaram que o enfrentamento dessas situações contraditórias, 

depende do contexto histórico e das questões subjetivas que atravessam a constituição 

individual de cada uma delas. Nesse sentido evidenciaram-se expressões carregadas de 

lamentos pela não continuidade do trabalho com a temática, conforme as palavras de uma das 

profissionais da Educação Infantil: “realizamos algo em torno do assunto quando este surgiu no 

agrupamento, procuramos cuidar dos cabelos afros sem nenhum desmerecimento, mas, não 

planejamos atividades específicas com este tema” 55. 

Essas observações pelas profissionais revelam as dificuldades em lidar com assuntos 

que envolvem a temática. Outras questões representam necessidades, por parte da maioria 

delas, em compreender os sentidos e significados dos elementos que envolvem a Educação para 

as Relações Étnico-Raciais além das prerrogativas da lei e das orientações pontuais. No 

momento das discussões na roda de conversa as professoras demonstraram anseios por 

respostas que venham ao encontro das questões presentes nas famílias que reverberam na 

instituição, bem como daquelas que surgem no cotidiano e que perpassam as relações entre as 

crianças e dessas com as profissionais. 

As maiores recorrências se referem às experiências com a nomeação da raça/cor das 

pessoas. Fatores como cor de pele, textura de cabelos e padrões de beleza produzem receios nas 

                                                           
54 Diário de Campo, 17/12/2014.  
55 Diário de Campo, 17/12/2014. 
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profissionais quando pensam em abordar a temática com as crianças. De acordo com a 

professora Letícia56 “O trabalho ainda tem sido um desafio, mesmo com as orientações para 

cuidar dos cabelos, ainda não conseguimos realizar de maneira que ajude as crianças a se 

reconhecerem”57. Assim as inquietações surgem quanto a nomear se uma criança é negra, 

branca, asiática, árabe, japonesa, indígena. Segundo as percepções que a professora Luciana 

tem de si e de suas colegas é que “temos receio em abordar esse assunto e evidenciar as 

diferenças das crianças e não sabermos conduzir de maneira correta” 58·. 

Nesse sentido, Petronilha Silva no Parecer do Conselho Nacional de Educação (2004), 

advertiu quanto à necessidade de uma formação sólida de maneira que subsidie o 

posicionamento dos educadores, frente às questões que emergem do cotidiano por meio de uma 

pratica pedagógica que assegure o rompimento com esses receios elencados pela professora: 

 

Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. Para 

empreender a construção dessas pedagogias, é fundamental que se desfaçam alguns 

equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de professores no sentido de designar 

ou não seus alunos negros como negros ou como pretos, sem ofensas (BRASIL, 2004, 

p. 6). 

 

A afirmação acima aponta as construções históricas equivocadas das quais fomos 

influenciados e os limites entre a formação e o exercício profissional para lidar com essa 

temática. Dentre os desafios a serem enfrentados, está o compromisso de efetivar uma proposta 

teórico-metodológica e curricular que envolva a diversidade étnico-racial, pois não se pode 

silenciar sobre algo tão evidente: as diferenças e os pertencimentos étnicos das crianças. 

Também é necessário que no cotidiano da educação infantil as crianças compareçam como 

sujeitos partícipes de todas as questões que lhes dizem respeito, conforme lembrado pela 

professora Maricélia: “Quando mexemos com as questões subjetivas descobrimos que as coisas 

afloram e nestes aspectos as crianças trouxeram questões importantes” 59. 

Dessa maneira consideramos que trazer essas questões é tocar nas feridas e 

contradições sociais, mas também buscar a negociação e o respeito à diversidade (BHABHA, 

1992). Torna-se fundamental a nossa atuação docente frente a essas questões na perspectiva de 

contribuir para a dissolução de preconceitos e estereótipos, vislumbrando a substituição das 

verdades absolutas e dogmáticas, a percepção de que existem outras modulações para os 

                                                           
56 Todos os nomes dados as informantes são fictícios, conforme as razões explicitadas no capitulo anterior.  
57 Diário de Campo, 17/12/2014. 
58 Diário de Campo, 17/12/2014. 
59Diário de Campo, 17/12/2014. 
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significados enrijecidos e cristalizados. Nessa situação, a tomada de posição não se dá por 

qualquer predeterminação, mas a partir da acolhida, da reflexão, do compromisso, da ousadia, 

da imprevisibilidade. Ela se dá também, sobretudo, pelo conhecimento sistematizado e crítico 

como instrumentos para a luta e a militância política em favor das minorias e para a defesa do 

respeito à diversidade.   

E mesmo que essas questões sejam complexas, elas necessitam da mediação das 

profissionais, pois, as crianças fazem considerações sobre aspectos subjetivos que lhes 

constituem. O que se confirma nas palavras de Bento (2012, p. 9) ao dizer das percepções que 

estas têm de si e das outras. “Nesse período, elas se conscientizam das diferenças físicas (o 

fenótipo) relacionadas ao pertencimento racial – ‘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?”. 

Quanto às percepções de fenótipos alguns pais e suas crianças não aceitam seus 

cabelos crespos. Diante dos apelos das crianças ou por vontade própria, esses pais cedem ao 

padrão “ideal” de cabelos lisos, intervindo nas texturas dos cabelos das crianças para deixá-los 

no padrão liso hegemônico. A professora Gislaine observou essa prática trouxe como a 

“negação da identidade dos cabelos das crianças. Temos mães que fazem alisamento nos 

cabelos de crianças, e as crianças passam a mão no cabelo e diz ‘o meu cabelo está lisinho né, 

igual à de Fulana’”60. Nesse sentido destacamos a importância de valorizar os marcadores 

corporais das crianças, pois, são fundamentos imprescindíveis para a constituição das 

identidades das crianças por meio dos processos relacionais. Para Bento (2012, p. 9) “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”. Portanto, a 

atenção quanto aos aspectos da corporeidade das crianças são imprescindíveis para a 

constituição de suas identidades. 

Segundo Gomes (2003) a identidade negra é tomada como constructo sócio-histórico-

cultural em uma perspectiva de pluralidade, em que os sujeitos se percebem e sabem a que 

grupo étnico se filia. Dito de outro modo se trata de uma construção coletiva em que se objetiva 

a percepção dos sujeitos por meio das relações estabelecidas com o outro, das suas 

características físicas e de seus posicionamentos sociais.  

Daí a nossa compreensão de que os elementos corpóreos passam pela subjetividade 

das pessoas e as constituem. E no contexto dessa pesquisa, a atitude da mãe ao alisar o cabelo 

da filha nos possibilita a diversas leituras nesse campo. Uma delas é o fato de nem sempre 

                                                           
60 Diário de Campo, 17/12/2014. 
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alisar o cabelo significa não reconhecer a beleza negra. O sujeito negro precisa ser livre em 

seus gostos quanto ao estilo que queira utilizar para o seu cabelo. O outro é que a nossa 

sociedade ainda insiste “negar aos negros e as negras o direito de serem vistos como belos 

expressa, na realidade, o quanto esse grupo e sua expressão estética possuem um lugar de 

destaque na nossa constituição histórica e cultural” (GOMES, 2003, p. 173). 

As temáticas dos cabelos e dos elementos da corporeidade têm ganhado espaços 

acadêmicos devido a sua importância para a constituição da identidade negra. Gomes (2003) se 

colocou como uma das pesquisadoras desse assunto com o seu trabalho “Corpo e cabelo como 

ícones de construção da beleza e da identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte”. 

Dentre as discussões a autora trata da recriação e ressignificação, que envolve a simbologia que 

o cabelo tem para os africanos e as criações de penteados e adornos que seus descendentes na 

diáspora têm feito. Segundo Gomes (2003) cabelo é o componente corporal que mais se 

evidencia com a presença da pessoa. 

 

Em todo e qualquer grupo étnico ele apresenta características como visibilidade, 

crescimento, diferentes cores e texturas, possibilitando técnicas diversas de 

manipulação sem necessariamente estar subordinado ao uso de tecnologias 

sofisticadas. Ao mesmo tempo, a forma como o cabelo é tratado e manipulado, assim 

como a sua simbologia, diferem de cultura para cultura. Esse caráter universal e 

particular do cabelo atesta a sua importância como ícone identitário (GOMES, 2003, 

p. 174).  

 

Por conseguinte, as atitudes respeitosas entre as pessoas dos espaços educacionais 

favorecem a aceitação das características físicas e podem ser assumidas pelas crianças e seus 

familiares a partir das contribuições de um trabalho que possibilite a promoção da igualdade 

racial nessa etapa de educação. Ademais, isso se constitui romper com posturas preconceituosas 

que ainda emergem nos mais diversos espaços sociais brasileiros. Desse modo acreditamos ser 

necessário insistir na luta porque é uma questão cultural enraizada, fazendo com que o 

preconceito seja difícil de ser eliminado. 

Essas contradições que acompanham os processos de rupturas ou de reprodução do 

preconceito existente na sociedade foram percebidas dentro da instituição de Educação Infantil 

pesquisada e também nas rodas de conversas, por meio de exemplos pelas profissionais, 

indicativos uniformizadores das características físicas das crianças. Também foi possível 

observar nas discussões a presença de discurso de igualdade ou comentários depreciativos 

quando se referiam aos diversos tons de pele das crianças. Parte disso ficou evidenciada no 
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comentário da professora Júlia: “É preciso trabalhar porque ainda tem muita situação de 

preconceito e o negro é preconceituoso mais com ele mesmo, do que o próprio branco!”61. 

Sem dúvida, a fala acima representa um clichê que não é novo dentro dessa temática. 

Porém, segundo Fanon (2008), isso é algo que vai se reproduzindo porque se trata de 

construções psíquicas. Para Fanon (ibidem) o racismo dos negros contra o negro é um exemplo 

da forma de narcisismo no qual estes buscam a ilusão dos espelhos que oferecem um reflexo 

branco. Os negros tentam olhar sem ver, ou ver apenas o que querem ver. 

Por outro lado, esse tipo de pensamento sobre os negros serem mais preconceituosos 

que os brancos é uma forma ideológica de escamotear o preconceito com base no mito da 

democracia racial brasileira. Além disso, esse discurso responsabiliza a vítima por sua situação 

de subalternidade, exploração, exclusão.  

E esse tem sido um dos comportamentos frequentemente manifestados na sociedade e 

as crianças também o reproduzem na instituição de Educação Infantil, por meio de 

discriminações e até por agressões físicas, o que se evidenciou nas ponderações realizadas 

anteriormente. E acreditamos que não se trata de um fato isolado apenas na instituição 

pesquisada. Conforme assinalou Bento (2012) nos cursos de mestrado e doutorados existem 

estudos que discutem a temática nessa etapa de educação e, lamentavelmente, corroboram que 

as crianças negras têm passado por maus tratos devido a suas características físicas. E segundo 

Silva Jr. (2012, p. 7) “Muitas vezes, a educadora percebe prontamente esses conflitos e 

curiosidades, e age sobre eles [...]. Outras vezes cala-se por medo de tocar num assunto que a 

sociedade brasileira quis esconder sentindo-se despreparada para abordá-lo”. 

E no caso da informante de nossa pesquisa, não tivemos como saber qual foi o seu 

posicionamento ao receber “da reclamação dos pais” quanto a sua criança sofrer “maus tratos” 

de outra criança por ser negra. Mas cabem aqui algumas indagações: será que a professora 

posicionou-se convictamente contrária à situação de discriminação? Ou ela se calou conforme 

as ponderações dos autores supracitados? Qual foi a intervenção com a criança que beliscou? 

Essas e outras questões brotaram do nosso exercício reflexivo sobre as informações e nos 

remetem mais uma vez ao compromisso de romper com as diversas maneiras de silenciarmos 

sobre a discriminação e seus desdobramentos. 

Consideramos que o silêncio e a indiferença no trato com essas questões são contrárias 

à função da Educação Infantil, que é promover o pleno desenvolvimento das crianças. É 

imprescindível assegurar a elas um ambiente qualificado, acolhedor e promotor de igualdade, 

                                                           
61 Diário de Campo, 17/12/2014. 
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no qual crianças negras e brancas sejam valorizadas e respeitadas em suas subjetividades e 

singularidades. Ademais, precisamos superar o desafio de construir uma identidade negra 

positiva, mesmo no contexto brasileiro que, de diferentes modos, vem ensinando, desde muito 

cedo, nossas crianças a rejeitar a beleza de suas características físicas. 

 

4.3. A roda de conversa como possibilidade de construção coletiva de uma proposta 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais numa formação em contexto. 

 

Na efetivação de práticas pedagógicas para a Educação para as Relações Étnico-

Raciais no cotidiano da instituição de Educação infantil, elegemos a roda de conversa das 

profissionais como possibilidade de contribuir com a proposta de formação e reflexão da 

prática, pedagógica das mesmas. Essas rodas podem ser mediadas pelos elementos de um 

repertório que subsidie as discussões e possibilite a articulação da teoria com a prática. 

A roda de conversa como estratégia para a elaboração do objeto educacional se 

constituiu como uma das expectativas de formação reflexiva das profissionais e alternativas de 

assegurar a efetiva participação delas na sua construção. Essa roda de conversa pode ser 

compreendida como uma metodologia por ser composta de diversos eventos que incidem 

diretamente nos processos de: leituras coletivas, debates, vivências sensibilizadoras, percepção 

da realidade, além de guardar elementos significativos do cotidiano da instituição da Educação 

Infantil. As reuniões geralmente se dão em roda e estas em sua maioria são de caráter 

formativo. 

Consideramos para esta proposta a formação continuada em contexto que as 

instituições de Educação Infantil se incubem de assegurar aos seus profissionais dentro de seus 

horários e locais de trabalho. Essa formação em contexto se dá por meio de reuniões formativas 

e de um plano de formação elaborado coletivamente, pois a formação continuada está prevista 

na Proposta Político Pedagogia do Sistema Municipal de Goiânia, como um direito desses 

profissionais. 

De acordo com Silva (2007), a roda de conversas é um meio profícuo de coletar 

informações, esclarecer ideias e posições, discutir temas emergentes e/ou polêmicos. Ela 

guarda em si oportunidades de aprendizagem e de exploração de argumentos, sem a exigência 

de elaborações conclusivas. A conversa geralmente desenvolve-se em um clima de 

informalidade, criando possibilidades de elaborações, debates provocados por falas, diferentes 

pontos de vista e indagações.  
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Ademais, o seu formato de circularidade propicia condições privilegiadas para as 

trocas entre os sujeitos. E foi por meio dessa estratégia que buscamos compreender as 

representações docentes que as profissionais atribuíram à importância do trabalho envolvendo a 

temática e apontando possibilidades. Segundo a opinião de algumas professoras, “Precisamos 

trazer um trabalho com essa temática para a realidade rotineiramente para que as crianças se 

afirmem”62 e “O trabalho ainda tem sido um desafio, mesmo com as orientações, ainda não 

conseguimos realizar de maneira que ajude as crianças a se reconhecerem”63 (Caderno de 

campo 17/12/2014). 

Com base nas expressões acima das profissionais, acreditamos que um repertório de 

acesso às informações e aos elementos portadores da cultura pode contribuir com a efetivação 

da Educação das Relações Étnico-Raciais das crianças cotidianamente, de maneira que avance 

para além das datas comemorativas e para a além das ponderações legais, conforme deseja uma 

das informantes da pesquisa: “Acredito que para além da obrigatoriedade da lei, precisamos 

apreender a lidar com essa temática. Aprender a nos entender e amar enquanto profissionais, 

mulher, mãe e também ensinar as crianças a se amarem e respeitarem independente de como 

são” (Joana - Questionário 10 B. 02/12/2014). 

Assim apresentamos a seguir uma pauta que se encontra explicitada no apêndice deste 

trabalho a qual foi desenvolvida em um minicurso para as profissionais da Rede Municipal de 

Educação com duração de quatro horas e posteriormente com as professoras da instituição de 

pesquisa. Ressaltamos ainda a importância de considerar as possibilidades de criação de novas 

pautas, com o objetivo de que esse subsídio se configure como uma contribuição que dialogue 

entre a teoria e a prática das profissionais de educação.  

Ambientação: preparação do ambiente/espaço de realização da roda Organização 

prévia do espaço e distribuição dos assentos em círculo composto de cadeiras ou almofadas ao 

chão, sempre em roda: em torno de um relicário64 (com objetos e símbolos que evocam a 

memória, a tradição a integração dos elementos da natureza). 

Ponto de partida: primeira disparada da roda com o que é mais significativo, as 

pessoas. Apresentação dos participantes - em roda - (nome; uma palavra, gesto, símbolo que 

expressa elementos de sua identidade). Constituição do grupo (em roda em pé, para uma maior 

proximidade corporal, convite para se olharem e expressar em uma palavra, o que vê). Seguido 

                                                           
62 Diário de Campo, 17/12/2014. 
63 Diário de Campo, 17/12/2014. 
64O conceito é tomado como um conjunto de objetos elementos que nos reportam a tradição, a cultura, a religiosidade de modo 

a evocar um pouco de África de dentro si, pois, por meio da memória podemos vislumbrar a valorização, uma focalização da 

dimensão cotidiana, do aqui-e-agora, do momento possível.  
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de ‘toques’ em si mesmo e depois nos pares da direita e esquerda e tempo para se expressar o 

que sente. 

Movimentando a roda. Rodada de história: com o objetivo favorecer o levantamento 

de conceitos e externar as concepções bem como ampliar o repertório por meio de 

diversificados enredos literário e ilustrações dos participantes. 

Calibrando a roda. Para que os conceitos sejam de fato significativos, 

compreendidos e, até desconstruídos, é fundamental que eles partam das participantes da roda 

de conversa. Levantamento dos conhecimentos prévios a cerca da temática, por meio da voz 

dos sujeitos que a compõem. 

Girando na teoria Apresentação de conceitos e fundamentos teóricos para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais: por meio da leitura compartilhada de textos e ou 

excertos de textos, seguida da proposição de debates.  

Girando na prática. Articulação das questões emergidas dos debates com as 

possibilidades de efetivação de práticas pedagógicas envolvendo a temática. Elaboração de 

ações para o trabalho com a temática a partir do roteiro: o que fazer; como quando; com quem 

fazer e recursos necessários ao fazer. 

Revisão da roda Avaliação da proposta da roda de conversa. (Que aprendizagens 

acreditam ter construído hoje que contribuirão com prática pedagógica?). Distribuição da roda: 

expressão de palavras ou gestos que revelem o significou essa roda de conversa para cada 

participante e o que acredita levar consigo como princípio de mudança e contribuição 

Parando da roda 

Para finalizar a roda, após a avalição de quem a conduz, propõe-se aos/ as participantes que 

fiquem de pé e se reapresentem para o grupo, um/a por vez destacando seu lugar de “poder”- 

antropológico – (pelo nome, nacionalidade e naturalidade). E social – (pela ocupação 

profissional e demais designações de pertencimentos – religião ou não, movimentos sociais, 

políticos...). E fecham este momento com uma saudação coletiva (palmas, reverências de uns 

para os outros, abraços...). 

A pauta da roda de conversa deve ser elaborada de acordo com a finalidade do 

processo formativo, tendo em vista a demanda do grupo em relação à temática e, sobretudo, a 

sua importância para a educação das crianças, as discussões mediadas por textos acadêmicos 

que, possam contribuir de maneira crítica para os debates e a formação continuada das 

professoras e a sua prática pedagógica. A maneira de começar e finalizar também depende da 

intencionalidade e intuição de que media os acontecimentos na roda. Levando em consideração 
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a receptividade ou não dos integrantes desta. Daí a necessidade do embasamento teórico e de 

uma preparação sensível para acolher e perceber respeitosamente a diversidade de pensamento 

e concepção do grupo.  

Assim apresentamos a roda de conversa como possibilidade de construção coletiva de 

uma proposta da formação continuada/em contexto para que subsidie as práticas pedagógicas 

das profissionais referentes à temática como área de conhecimento conforme é previsto na 

Proposta Politico Pedagógica de Goiânia, que reconhece que: 

  

[...] possibilitar uma convivência pautada no respeito pela diversidade 

ainda é um desafio para a sociedade e, por conseguinte, para a 

educação, porque diante de diferentes sujeitos temos diferentes 

contextos sócio-históricos-culturais e nessa perspectiva a questão 

étnico-racial também é um desafio social que temos que enfrentar 

objetivando garantir pelo processo educativo o estabelecimento de 

relações entre os sujeitos sustentadas no respeito aos diferentes 

(GOIÂNIA, 2014a, p. 140).  

 

Essa iniciativa se constitui em respostas às nossas expectativas quanto à efetivação de 

uma proposta que tenha como meta a superação dos desafios discutidos neste trabalho mesmo 

reconhecendo os limites que se afiguram no percurso. Ela reafirma que a educação deve 

colaborar para a formação de sujeitos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, qualquer 

que ele seja, cujos direitos devem ser garantidos e identidades devem ser valorizadas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao pesquisar as representações docentes das profissionais de Educação Infantil 

referentes à Educação para as Relações Étnico-Raciais em um Centro Municipal de Goiânia, 

nos deparamos com a complexidade que circunda o trabalho com essa temática. Por outro lado 

encontramos nos referenciais teóricos, possibilidades de articulação da teoria com a prática 

pedagógica numa relação dialética que favorece a transformação da realidade pesquisada. 

Também foi possível perceber indicativos de que o contexto político educacional em que se 

encontram as discussões da educação da infância brasileira, como direito social das crianças se 

constitui como momento propício na busca da compreensão de alguns fundamentos para a 

implementação de propostas que abordem a questão em pauta neste trabalho.  

Nesse sentido destacamos a importância dos direitos humanos tendo em vista que eles 

são considerados direitos naturais inalienáveis e universais que alcançam ou deveriam alcançar 

todas as crianças. Porque de acordo com Rocha (2003) a Educação Infantil possui uma 

identidade que considera a criança como sujeito de direitos e tem a função de oferecer-lhes 

condições materiais, pedagógicas, culturais e de saúde para tal. Portanto, as crianças que, nesse 

tempo da vida requerem a mediação dos adultos em muitos aspectos de seu viver, necessitam 

das vozes adultas para que seus direitos sejam de fato assegurados. Assim os direitos humanos 

se relacionam com a compreensão das representações docentes sobre essa temática ora 

estudada. 

Buscamos no decorrer deste trabalho tecer a discussão dos direitos humanos e políticas 

públicas para a infância brasileira, no viés de que toda política pública é oriunda do embate da 

sociedade civil com o Estado pela garantia dos direitos. Esses processos são marcados pelas 

contradições sociais e influenciados pelo discurso neoliberal que, geralmente, acaba 

prevalecendo para os interesses da classe hegemônica, detentora do capital. 

Nesse sentido, é mister inserir discussões no campo dos direitos humanos os assuntos 

que estão nas pautas das questões que envolvem a diversidade brasileira, de maneira que os 

princípios de igualdade de direitos não sejam confundidos com a invisibilidade das diferenças 

étnicas que caracterizam a sociedade.  

Para que de fato cheguemos a um país democrático e de direitos civis garantidos a 

todos, os avanços legais são importantes porque contribuem para a efetivação das leis que 

sustentam os direitos das pessoas como cidadãos e cidadãs. Porém, concordamos que as leis 
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sozinhas não são suficientes para resolver todos os problemas de uma sociedade: Acreditamos 

que para além das medidas reparatórias se fazem necessárias as intervenções sociais com vistas 

a alcançar toda a diversidade componente do nosso contexto atual. Em virtude do que foi 

mencionado, consideramos as desigualdades na contramão dos direitos humanos e destacamos 

os processos contraditórios em nosso país ao pensar a efetivação destes, a garantia do princípio 

de igualdade por meio do critério de propriedade. Assim excluiu–se, desde início do Estado 

nação, a população negra que, devido à escravidão a qual foi submetida, não usufruiu desse 

direito. 

É neste campo que se insere a educação das relações étnico-raciais na perspectiva de 

valorização da cultura negra. Podemos afirmar que, o contexto constituído historicamente pelos 

processos sociais foi o de indeferimento do direito das crianças acessarem os elementos 

culturais e as contribuições das diversas culturas culturais presentes na sociedade brasileira. 

Dessa maneira consideramos as postulações acerca dos direitos como avanços 

significativos no campo de defesa e proteção da infância e da criança, apesar de a infância 

contemporânea ainda apresentar-se marcada pelos paradigmas e pelas contradições existentes 

entre a maneira que a sociedade a concebe e as articulações dos direitos. Assim, destacamos as 

contribuições de Siqueira (2011) na compreensão dessa categoria. Ele nos ensina que pensar a 

infância é pensar também o lugar que esses sujeitos ocupam nas relações sociais, para 

compreender como se constituem os traços da autoridade, da cultura e da subjetividade nesse 

tempo da vida. Assim infância foi tomada como construção histórica e cultural, definidos pelos 

contrastes sociais, por intermédio estatal, pela lógica capitalista, bem como pelas contradições 

de classes e regulamentação pelos adultos. E de maneira mais particularizada falamos de uma 

infância que se inscreve em um espaço educativo que se propôs a se ocupar da educação de 

crianças. 

De acordo com Souza (2011) é importante salientar que certas políticas têm como 

meta o direito de os negros se reconhecerem na cultura, expressarem suas próprias visões de 

mundo e se manifestarem sua cidadania, seu existir, o seu pensar e fazer. Nesse sentido é 

fundamental conhecer o conjunto de orientações do ponto de vista teórico e metodológico que 

contribui para a implementação de ações cotidianas na Educação Infantil e que contribuam com 

Educação das Relações Étnico Raciais dos diversos sujeitos participantes desta.  

Em nossa pesquisa de campo foi extremamente relevante apresentar o histórico da 

instituição como parte daquilo que a caracteriza, como ela surgiu e como ela evoluiu desde sua 

criação e como funciona atualmente. Igualmente, situar a instituição em seu contexto social e 
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geográfico foi extremamente significativo para entendermos a relação da instituição e seu em 

torno, isto é, a apreensão do contexto social e econômico do bairro em que ela está localizada, 

marcado pela exclusão das políticas de melhorias urbanas do município. Encontramos na 

história da instituição escolhida para a pesquisa e do bairro em que ela está localizada as 

contradições que atravessam a realidade local no que diz respeito aos aspectos sócios 

econômicos e percebemos como estes acompanharam o processo de urbanização de Goiânia.  

Com base nas exposições acima e nas observações realizadas no decorrer da pesquisa, 

afirmamos que um trabalho que aborde discussão da temática Educação das Relações Étnico–

Raciais no cotidiano dessa instituição ainda se constitui como um dos desafios a ser transposto. 

Trabalho esse que consideramos de suma importância, tendo em vista que no espaço educativo 

das crianças pequenas o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o respeito à 

diversidade étnico-racial que as caracterizam deve ser compromisso de todos envolvidos com a 

educação. Sobretudo, considerando as características da população infantil que frequenta o 

CMEI que, por sua vez, se localiza em uma região marcada por processos de exclusão, de 

segregação sócio espacial e racial. Acreditamos que as crianças e os demais sujeitos envolvidos 

no processo educativo têm o direito de se sentirem representados nos diversos espaços que 

frequentam. 

A partir dos dados constituintes das identidades das profissionais de Educação Infantil, 

nos foi possível compreender como esse conjunto comparece no exercício de suas práticas 

pedagógicas cotidianas e nas suas subjetividades. Cruzando esses dados chegamos à percepção 

dos elementos constitutivos das identidades profissionais, isto é, dados referentes à 

escolaridade de seus pais (capital cultural da família), suas orientações religiosas, suas 

trajetórias escolar e profissional, e seus pertencimentos étnicos.  

Assim como algumas questões aqui discutidas trataram dos elementos que constituem 

as identidades das profissionais, outras revelaram as contradições frente à efetivação de práticas 

pedagógicas que envolvem nossa temática. De maneira que na identidade dessa profissional se 

evidenciou algumas contradições. Dentre elas a recém-integração dessa modalidade de ensino à 

educação, portanto, uma nova história do atendimento às crianças. E também a dinamicidade 

dessa própria etapa de educação que por se tratar de crianças pequenas exige uma formação e 

uma atuação profissional que nem sempre são garantidas pela formação acadêmica. Também 

compareceu como uma das características dessa profissional, o acúmulo de funções, a extensa 

carga horária de trabalho. Foi observado que 23 das 36 profissionais trabalham em duas 

instituições, sendo que somente uma das professoras regentes afirmou trabalhar somente em 
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um turno, as demais todas dobram carga horária. E entre as que trabalham só um período estão 

as auxiliares que cumprem uma carga horária de seis horas na instituição, dificultando assim a 

conciliação com outro emprego. 

Juntamente com essa identidade profissional trouxemos as discussões acerca da 

identidade étnica. Consideramos fundamental para o objetivo de nossa pesquisa saber os 

pertencimentos étnicos das profissionais reconhecidos por elas mesmas. E quantitativo de 

professoras que se declararam pretas e pardas foi muito expressivo.  

Esses números considerados de professoras negras na instituição corroboraram com os 

dados encontrados por Ferreira (2014) por ocasião do mapeamento étnico da Região Noroeste 

de Goiânia. Isso nos permite pensar no conceito de identidades a partir de uma construção 

histórica social e política. A convicção ou não desse pertencimento articulado à percepção do 

contexto em que se inserem são indicativos fundamentais das identidades das profissionais de 

nossa pesquisa, tendo em vista que essa consciência de seus pertencimentos étnicos é 

constituída e constituinte da identidade de cada uma delas. 

Levando em consideração estes aspectos e a compreensão das representações 

docentes, nossa análise buscou saber se cada profissional pesquisada reconhece a natureza das 

situações discriminatórias que geralmente ocorrem com as crianças negras. Pois, a 

discriminação deixa marca nas pessoas, afeta a autoestima de quem a sofre e impede as pessoas 

de desenvolver relações seguras e positivamente afetivas, especialmente no caso das crianças 

que estão em maior situação de vulnerabilidade. 

Para essa questão encontramos o quantitativo das professoras que responderam ter 

presenciado situações de discriminação contra crianças negras por causa de seu pertencimento 

étnico maior que o dobro daquelas que afirmaram nunca ter presenciado. Essa afirmação se 

constituiu como um apontamento importante para a superação do racismo que ainda permanece 

na sociedade brasileira.  

Tendo em vista os aspectos observados, encontramos na instituição pesquisada as 

questões que emergem e dialogam com as discussões ocorridas no cenário nacional em torno de 

possibilidades para a efetivação de práticas pedagógicas na Educação Infantil sobre a 

diversidade cultural e valorização da cultura dos afrodescendentes brasileiros. Pois, ao mesmo 

tempo em que os dados pesquisados tenham evidenciado uma realidade silenciada quanto às 

questões raciais, eles apontam indicativos de mudanças por parte das profissionais frente à 

ausência de um trabalho sistematizado contínuo na instituição e às situações de silêncio. 
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Portanto, somente será possível uma transformação na questão da discriminação racial 

se nos tornarmos conscientes dos preconceitos subjetivados em nós. A efetivação do propósito 

de abordagem da temática das relações étnico-raciais no cotidiano da instituição, para nós se 

configura como um dever fundamental, pois é com um trabalho sistematizado que as crianças 

poderão se sentir de fato representadas no seu contexto, ter o direito de conhecer e valorizar os 

elementos de sua cultura, bem como as profissionais da educação infantil possam vislumbrar o 

processo de transformações de suas realidades por meio de suas práxis. 

Na perspectiva de compreender as representações docentes sobre educação para as 

relações étnico-raciais e perceber nelas as possibilidades entre a teoria e práxis, pois de acordo 

com Marx (1977) a reflexão teórica sobre a realidade não é uma reflexão aleatória ou 

descomprometida, mas trata-se de uma reflexão que provoca uma ação para transformar a 

realidade. E neste caso tomamos essa concepção como possibilidade de transformação das 

relações raciais não só nos espaços educativos como também mudanças na reelaboração da 

ação pedagógica a ser desenvolvida com as crianças.  

E foi sob tal perspectiva que consideramos imprescindível a valorização das diferentes 

culturas, ou seja, o entendimento dos meandros da construção cultural situados na dinâmica das 

relações sociais e políticas que compõem a sociedade brasileira. Esse é apenas um elemento a 

ser assegurado pelas políticas públicas educacionais, pois a discriminação e o preconceito 

contra as crianças negras não se resolvem apenas com o reconhecimento e a valorização das 

diferenças, visto que se desenvolvem também pelas desigualdades sociais e econômicas. Por 

outro lado, esse elemento é uma ferramenta necessária para recontar a história da população 

negra no Brasil e no mundo, assim como para conservar seus elos com o continente africano e 

com as diferentes culturas elaboradas nos mais diversos contextos.  

Dessa maneira, as relações étnico-raciais foram analisadas sob a da compreensão de 

cultura, como toda produção e organização da vida em sociedade. E a cultura — um dos 

fundamentos primordiais de caracterização e identificação de um povo ou de grupos sociais e 

étnicos, com seus modos de se estabelecerem e viverem em sociedade — é construída, 

apreendida e (re) significada historicamente pelas relações e interações entre os indivíduos e 

deles por meio de suas atividades no mundo. Consideramos imperiosa a valorização das 

diferentes culturas, ou seja, o entendimento dos meandros da construção cultural situados na 

dinâmica das relações sociais e políticas que compõem a sociedade brasileira. 

Dessa maneira para nós a educação se constitui como uma forte ação na prevenção do 

racismo e promoção da igualdade racial. As reflexões e os questionamentos formulados no 
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decorrer dessa pesquisa assinalam que se faz necessário potencializar os traços e desejos de 

mudanças observados nos depoimentos das professoras, uma vez que podem e devem ser 

estendidos, compartilhados com as demais profissionais de Educação Infantil. Reiteramos a 

relevância do estabelecimento dessa temática para a primeira etapa da Educação Básica, tendo 

em vista as discussões tecidas quanto às possibilidades e os desafios enfrentados no trabalho 

com a Educação Infantil. Também é necessário ressaltar a sua aplicabilidade nos contextos 

educacionais, porquanto se reconhece sua importância para o enfrentamento das questões de 

valorização da identidade das crianças, sobretudo das crianças negras. 

Assim esperamos que este trabalho possa contribuir com a efetivação de práticas 

pedagógicas que pautem na importância da Educação para as Relações Étnico Raciais na 

Educação infantil. Que ele se constitua como possibilidade de conhecimento que permeie o 

cotidiano dos envolvidos neste processo. De maneira particular acreditamos que foi 

fundamental a construção coletiva de uma proposta de elaboração de um repertório que 

subsidie as práticas pedagógicas das profissionais referentes à temática como área de 

conhecimento, conforme está previsto na Proposta Politico Pedagógica de Goiânia. Isso porque 

acreditamos que pode se constituir como contribuição na formação continuada em contexto. 

Para nós, os processos reflexivos têm o potencial de permitir que, nós profissionais da 

Educação Infantil, deixemos emergir nossas representações para que reflitamos sobre como 

elas incorrem em nossas práticas pedagógicas. 
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Pesquisadora: Hilda Maria de Alvarenga – mestranda em Educação Básica 

APÊNDICE: A – Questionário – Profissionais de Educação Infantil 

Aviso: As informações abaixo serão utilizadas apenas para fins da pesquisa, será assegurado o 

anonimato. 

  

1 ) Identificação  

Escolaridade de sua mãe  

Ensino fundamental (   ) Ensino fundamental incompleto (    ) Não alfabetizada(   ) 

Ensino médio (   ) Ensino médio incompleto (    ) superior (  ) superior incompleto(   ) 

 

Escolaridade de seu pai  

Ensino fundamental (   ) Ensino fundamental incompleto (    ) Não alfabetizado(   ) 

Ensino médio (   ) Ensino médio incompleto (    ) superior (  ) superior incompleto(   ) 

 

Quanto a sua cor/raça, como você se autoclassifica? ____________________________ 

 

A sua cor de acordo com a classificação do IBGE:  

a) Preta (    )    b)  Parda (     )    c) Branca  (    )     d)Amarela (    )  e ) Indígena (    ) 

 

Idade: (   ) menos de 24    (   ) 25 a 35    (   )36 a 45    (   ) 46 a 50    (   ) mais de 50 

 

Estado civil: (   ) Solteira(o)   (   ) Casada(o)   (   ) Separada(o)  (   ) Viúva(o)    

(   ) Outro- especificar_____________________________________________________ 

 

Tem filhos/as? (   ) sim   (   ) não    Quantos? (    ) 

 

Você tem alguma orientação religiosa? 

 (   ) Sim.  Qual?_________________________________________________(      ) Não  

  

2 ) Quanto a sua Escolaridade: 

 

Ensino Fundamental: Instituição Pública (   ) Instituição Privada (   ) 

 

Ensino Médio: Instituição Pública (   )    Instituição Privada (   )   

Ano de Ingresso ___________ Ano de Conclusão____________ Turno ___________ 

 

Ensino Superior: Instituição: Pública (    ) Instituição Privada (   ) 

Curso ____________________________________________Turno______________ 

Ano de ingresso______________ Ano de conclusão __________________________ 

Presencial (    ) Semipresencial (    )   A distância- EAD- (    ) 

 

Em sua graduação, a temática das relações étnico raciais foi abordada? 

(    ) Sim    (    ) Não 
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Você fez alguma especialização? Sim (   ) Não  (   ) 

Em que ?_____________________________________________ 

Instituição Pública (   ) Instituição Privada (   ) Turno____________________________ 

Ano de Ingresso ______________Ano de conclusão____________________________ 

 

Em sua especialização, a temática das relações étnico raciais foi abordada? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

3)Trajetória profissional  

  

Há quanto tempo você trabalha na Educação Infantil?  

 (______) anos. E nesta Instituição há quanto tempo trabalha?     (____) anos 

   
A temática “relações étnico raciais” está explícita na Proposta Político Pedagógica do CMEI?   

(    ) sim (    ) não  

 

O tema das “relações étnico raciais” é discutido neste Centro Municipal de Educação Infantil?   

(   ) sim (    ) não.  

 

Se a resposta for “sim”:  

(   ) durante todo o ano letivo (   ) em alguns momentos (   ) somente em datas específicas  

 

De que maneira é abordado?  

(   ) palestras (   ) pesquisas (   ) dinâmicas (   ) oficinas (   ) debates (   ) manifestações culturais 

outro (  ) especificar (   )___________________________________________ 

  

E com as famílias, este assunto é discutido?  (  ) sim (   ) não. 

 

Se a resposta for “sim”, diga quando:  

(   ) durante todo o ano letivo (   ) em alguns momentos (   ) somente em datas específicas  

 

E de que maneira é abordado?  

(   ) palestras (   ) pesquisas (   ) dinâmicas (   ) oficinas (  ) debates (   ) manifestações culturais 

(    ) outro (especificar):____________________________________________ 

 

Na sua trajetória profissional você já presenciou alguma situação de discriminação contra 

crianças negras por causa do pertencimento étnico? 

(    ) sim (      ) não    

 

Use o espaço abaixo para como você pensa o trabalho sobre o tema relações étnico raciais na 

educação infantil 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Descreva sua rotina na instituição desde sua chegada até a saída. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O que você conhece da história do CMEI? Conte-nos um pouco dessa história. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Quanto à Proposta Política Pedagógica deste CMEI, conte como se deu a sua participação na 

escrita dela. Há algum item que queira destacar?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Você recorre à Proposta Política Pedagógica a ela em algum momento do seu trabalho?   

Sim (   ) Não (   ) Ás vezes (   ) 

 

Você quer deixar alguma observação quanto a algum item que, em sua percepção, é 

importante? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Obrigada por responder este questionário. 

Profª Hilda Maria de Alvarenga 
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Pesquisadora: Hilda Maria de Alvarenga – mestranda em Educação Básica 

 

APÊNDICE B – Questões mediadoras para entrevista com profissionais de Educação Infantil. 

 

Aviso: As informações abaixo serão utilizadas apenas para fins da pesquisa, será assegurado o 

anonimato e esta entrevista estará a sua disposição ao fim da pesquisa. 

 

 1-Fale um pouco sobre sua infância, onde nasceu, onde morou, com quem morou. Fale 

também sobre sua família (irmão, pai, mãe, avó, avô, parentes e quem mais você julgar 

importante). 

 

 2- Conte-me como se deu a sua entrada na escola, o que se lembra dela? (nome da professora, 

da escola, o que te marcou) O que era a escola para você e para sua família?  

 

3) Lembra se tinha algum sonho relacionado a sua  profissão hoje? Fale de seus sonhos de 

criança e suas expectativas de hoje. 

 

4) Qual a relação de sua família com a religião quando você era criança, (professava alguma, 

frequentavam algum culto religioso)? A religião teve alguma importância durante o seu 

crescimento, para a sua vida hoje?  

 

5) Conte-me como se tornou profissional de educação infantil. Fale de sua trajetória de ensino 

médio e superior. 

 

6)  De acordo com suas condições de vida, você poderia ter escolhido outra profissão? Qual? O 

que é para você ser profissional da educação infantil? 

 

7) Em que você acredita  pautar sua  prática docente ? A maneira que você exerce sua profissão 

tem relação com o que estudou na graduação? 

 

8)  Fale um pouco de como ocupa seu tempo quando não está trabalhando, que tipos de 

passeios costuma fazer (vai a show, teatro, viaja...)?  
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 9) Para você em que consiste uma Educação para as relações étnico raciais com as crianças? 

 

10) Fale um pouco sobre situações que caracterizam manifestações de preconceitos, quanto ao 

pertencimento étnico de pessoas de sua convivência que você possa ter presenciado ou tomado 

conhecimento.  

 

 11) Se fosse para classificar as crianças dessa instituição de acordo com as denominações do 

IBGE, qual seria a maioria representada para você, e o que você pensa a que se deve este 

número? 

 

12) Algumas pesquisas apontam para a existência de uma crença que na Educação infantil não 

se manifestam situações de racismo e preconceito por parte das crianças e das profissionais. 

Com base nas vivências dentro deste espaço coletivo de educação, o que você pensa sobre isso? 

 

13) Relate sobre como você percebe a efetivação da Proposta de Educação Infantil do 

Município de Goiânia no cotidiano de sua Instituição. Tem alguma relação com a educação 

para as relações étnico raciais? 

 

14) Quais os materiais utilizados por você para elaborar as propostas de atividades com as 

crianças referentes à educação das relações étnico-raciais? Onde você os acessa? 

 

15) Você recebe orientações para trabalhar a temática  “Relações  Étnico Raciais com as 

crianças  de zero a seis anos?  

 

16) Do que trata a lei 10639/03? Em sua opinião ela é relevante para a sua atuação com as 

crianças da Educação Infantil? 

 

 

Obrigada por me conceder esta entrevista. 

Profª Hilda Maria de Alvarenga. 
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APÊNDICE C – Objeto Educacional 

 

 

 

 

 

 

Na efetivação de práticas pedagógicas para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

no cotidiano da instituição de Educação infantil, elegemos a roda de conversa das profissionais 

como possibilidade de contribuir com a proposta de formação e reflexão da sua prática 

pedagógica. Essas rodas podem ser mediadas pelos elementos de um repertório que subsidie as 

discussões e possibilite a articulação da teoria com a prática. 

A roda de conversa como estratégia para a elaboração do objeto educacional se 

constituiu como uma das expectativas de formação reflexiva das profissionais e alternativas de 

assegurar a efetiva participação delas na sua construção. Essa roda de conversa pode ser 

compreendida como uma metodologia por ser composta de diversos eventos que incidem 

diretamente nos processos de: leituras coletivas, debates, vivências sensibilizadoras, percepção 

da realidade, além de guardar elementos significativos do cotidiano da instituição da Educação 

Infantil. As reuniões geralmente se dão em roda e estas em sua maioria são de caráter formativo 

 

 

 

 

 

 

 

A dimensão de Educação para as Relações Étnico Raciais que trouxemos no trabalho 

dissertativo envolve o corpo inteiro, na sua complexidade e não na sua compartimentalização 

(cognitiva de um lado, afetiva de outro). Nosso corpo, nossa memória, nossa história e nossos 

sentidos precisam ser considerados para que nossa inteireza se abra ao processo de 

aprender/ensinar sobre a cultura africana e, por conseguinte, sobre a cultura brasileira. 

Por isso, a pauta da roda de conversa deve ser elaborada de acordo com a finalidade do 

processo formativo, tendo em vista a demanda do grupo em relação à temática e, sobretudo, a 

sua importância para a educação das crianças, as discussões mediadas por textos acadêmicos 

que, possam contribuir de maneira crítica para os debates e a formação continuada das 

professoras e a sua prática pedagógica. Acreditamos que os textos curtos contribuirão com a 

fundamentação teórica das discussões de maneira a induzi-las a saírem do senso comum. Assim 

PROVOCAÇÕES INICIAIS  

RODA DE CONVERSA 
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nossa sugestão são os textos referentes: aos conceitos de raça, racismo, discriminação e 

preconceitos no Brasil; a cultura, cultura brasileira /negra; a constituição da 

identidade/alteridade da criança; diversidade do Continente Africano. 

A maneira de começar e finalizar também depende da intencionalidade e da intuição 

que mediam os acontecimentos na roda. Levando em consideração a receptividade ou não dos 

integrantes desta. Daí a necessidade do embasamento teórico e de uma preparação sensível para 

acolher e perceber respeitosamente a diversidade de pensamento e concepção do grupo. 

Ressaltamos ainda a importância de considerar as possibilidades de criação de novas pautas, 

com o objetivo de que esse subsídio se configure como uma contribuição que dialogue entre a 

teoria e a prática das profissionais de educação.  

 

Ambientação: preparação do ambiente/espaço de realização da roda  

1. Organização prévia do espaço e distribuição dos assentos em círculo composto 

de cadeiras ou almofadas ao chão, sempre em roda em torno de um relicário 

(com objetos e símbolos que evocam a memória, a tradição a integração dos 

elementos da natureza). 

 

Ponto de partida: primeira disparada da roda consiste em trazer presente o que é mais 

significativo, as pessoas.  

2. Apresentação dos participantes - em roda - (nome; uma palavra, gesto, símbolo 

que expressa elementos de sua identidade). 

3. Constituição do grupo (em roda em pé, para uma maior proximidade corporal, 

convite para se olharem e expressar em uma palavra, o que vê). Seguido de 

‘toques’ em si mesmo e depois nos pares da direita e esquerda e tempo para se 

expressar o que sente. 

 

Movimentando a roda 

4. Rodada de história: com o objetivo favorecer o levantamento de conceitos e 

externar as concepções bem como ampliar o repertório por meio de 

diversificados enredos literário e ilustrações dos participantes. 

 

Calibrando a roda. 
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5. Para que os conceitos sejam de fato significativos, compreendidos e até 

desconstruídos é fundamental que estes partam das participantes da roda de 

conversa Levantamento dos conhecimentos prévios a cerca da temática.  

Girando na teoria 

6. Apresentação de conceitos e fundamentos teóricos para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais: por meio de leituras compartilhadas de textos e ou excertos de 

textos seguida da apresentação de propositura de debates. 

Girando na prática 

7. Articulação das questões emergidas dos debates com as possibilidades de 

efetivação de práticas pedagógicas envolvendo a temática. 

8. Elaboração de ações para o trabalho com a temática a partir do roteiro: o que 

fazer; como; quando; com quem fazer e recursos necessários ao fazer. 

Revisão da roda  

9. Avaliação da proposta da roda de conversa. (Que aprendizagens acreditam ter 

construído hoje que contribuirão com prática pedagógica?). 

10. Distribuição da roda: expressão de palavras ou gestos que o revele o significou 

essa roda de conversa para cada participante e o que acredita levar consigo como 

princípio de mudança e contribuição. 

Parando a roda 

11. Para finalizar a roda, após a avalição de quem a conduz, propõe-se aos/ as 

participantes que fiquem de pé e se reapresentem para o grupo, um/a por vez 

destacando seu lugar de “poder”- antropológico – (pelo nome, nacionalidade e 

naturalidade). E social – (pela ocupação profissional e demais designações de 

pertencimentos – religião ou não, movimentos sociais, políticos...). E fecham este 

momento com uma saudação coletiva (palmas, reverências de uns para os outros, 

abraços...). 

 

 

 

 

 

 

Repertório de canções, filmes, literatura infantil e referências teóricas que contribuem com o 

processo de formação na roda de conversa com a temática das Relações Étnico Raciais. 

 

PROPOSIÇÕES METODOLÓGICAS  
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Canções  

1 – Musica Problema social (Intérprete: Seu Jorge compositores: Fernandinho e Guará, 2005). 

2 – Zumbi (Intérprete: Ellen de Oleria, 2014; Composição de Jorge Ben Jor, 1974). 

3) – Mama África (Intérprete e composição: Chico César,1995). 

4 – Racismos é Burrice - nova versão de lavagem cerebral (Intérprete e composição Gabriel 

Pensador, 2003). 

5 – Ilê! Perola Negra - O canto do Negro é a junção de duas composições distintas: "O Canto 

do Negro" de Miltão e "Pérola Negra" (Intérprete: Daniela Mercure e composição de Guiguio e 

Rene Veneno, 2000). 

6 – Identidades (Intérprete e composição Jorge Aragão, 1999).  

7 – Desperta- preconceito de cor - (Intérprete e composição: Margareth Meneses,65,2006). 

8 – Preto em Movimento (Intérprete e composição: MV Bill, 2006) 

9 - Quem Planta o Preconceito (Intérprete e composição: Natiruts, 2005) 

10 – Um Abraço Negro (Intérprete: Fundo de Quintal e composição: Adilson Barbado / Jair 

Carvalho / Jorge Portela / Mário Lago, 2006) 

11 - Deveres e Direitos- Cação para todas as crianças (Toquinho/ Elifas Andreatto 2002) 

12 – África - Palavra Cantada (Paulo Tatit/ Sandra Peres 2007) 

 

Filmes e documentários que abordam a questão étnico-racial 

 

1 - A Busca Pela Justiça (Direção: Terry Green, 2006) 

2 - A Cor Púrpura (Direção: Steven Spielberg, 1985). 

3 - A cozinha de Toto (Direção: Harry Hook,1987). 

4 - A encruzilhada (Dirigido por Walter Hill, 1986). 

5 - A hora do show (Dirigido por Spike Lee, 2000). 

6 - A morte do profeta Malcom X (Dirigido por Woody King Jr, 1981) 

7 - A negação do Brasil ( Direção: Joel Zito Araújo, 2000) 

8 - Adivinhem quem vem para jantar (Dirigido por Stanley Kramer, 1967) 

9 - Agosto negro (Dirigido por Samm Styles, 2007) 

10 - As filhas do vento (Dirigido por Joelzito Araújo,2005) 

11 - Atlântico Negro - na rota dos Orixás (Dirigido por Renato Barbieri, 2007) 

12 - Civil brand (Dirigido por Neema Barnette, 2002) 

                                                           
65 Essa Cantora tem  diversos trabalhos com diversas canções que abordam a temática das relações étnico 
raciais em suas  dimensões destacamos aqui  o Álbum . AfroPopBrasileiro, 2012. 
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13 - Código das ruas (Dirigido por Spike Lee, 2004) 

14 - Crooklin: uma família de pernas pro ar (Dirigido por Spike Lee, 2006) 

15 - Cruz e Souza – O poeta do desterro (Dirigido por Sílvio Back, 1998) 

16 - Em defesa da honra (Dirigido por Bill Duke, 2005) 

17 - Faça a coisa certa (Dirigido por Spike Lee, 1989). 

18 - Família Alcântara (Dirigido por Lilian e Daniel Solá Santiago, 2007) 

19 - Feiticeiros da palavra (Dirigido por Eduardo Coutinho, 2001). 

20 – Histórias Cruzadas (Direção: Tate Taylor,2011) 

21 - Hotel Ruanda (Dirigido por Terry George, 2004) 

22 - Juntos pela vida (Com Queen Latifah, 2007). 

23 - Kiriku e a feiticeira (Dirigido por Michael Ocelot, 1998). 

24 - Mandela – Luta pela Liberdade (Direção: Bille August, 2007) 

25 - Mississipi em chamas ( Dirigido por Alan Parker,1988). 

26 – O Mordomo da Casa Branca (Direção: Lee Daniels,1926) 

27 – Nha Fala (Direção: Flora Gomes, 1991). 

28 - No calor da noite (Dirigido por Norman Jewison, 1967) 

29 - O povo brasileiro (Dirigido por Isa Ferraz,2000). 

30 - O que é Movimento Negro? (Documentário, 1998). 

31 - O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (Dirigido por Paulo Caldas e Marcelo 

Luna, 2000). 

32 - Ori (Direção: Raquel Gerber,1989) 

33 - Quanto Vale Ou? É Por Quilo? ( Dirigido por Sergio Bianchi, 2005). 

34 - Queimada (Dirigido por Gillo Pontecorvo, 1969). 

35 – Quilombo (Direção: Carlos Diegues, 1984) 

36 - Ray (Dirigido por Taylor Hackford, 2004). 

37 - Retratos do Vale (Dirigido por Luiz Bargmann, 2002). 

38 - Um por Deus, outro pelo diabo (Dirigido por Sidney Poitier,1972) 

39 - Uma onda no ar (Dirigido por Helvécio Ratton, 2002) 

40 - Xica da Silva (Dirigido por Carlos-Cacá - Diegues,1976) 

 

Livros de Literatura Infantil 

 

ALMEIDA, Gercilga de. Bruna e a Galinha D’Angola. São Paulo: Pallas, 2006. 

AUGUSTONI Prisca. O colecionador de Pedras. 7ª ed. São Paulo: Ed. Paulinas, 2014.  
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BARBOSA, Rogério Andrade. Histórias africanas para contar e recontar. São Paulo: Editora 

do Brasil, 2001. 

_____. Uma ideia luminosa. Rio de Janeiro: Pallas, 2007. 

______. Os três presentes mágicos. Rio de Janeiro: Record, 2007 

BELÉM, Valéria. O cabelo de Lelê. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. 

BRAZ, Júlio Emílio Lendas da África. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

COSTA, Madu. Meninas negras. Belo Horizonte: Mazza, 2006. 

______. Koumba e o Tambor Diambê. Belo Horizonte; Mazza Edições, 2006. 

GALDINO, Maria do Carmo. Mãe Dinha. Belo Horizonte; Mazza Edições, 2004 

GOMES, Elenice. Pererêêê Pororóóó. São Paulo.:DCL, 2005 

LESTER, Julius. Que mundo maravilhoso. São Paulo: Brinque-Book, 2000. 

LODY, Raul. Seis pequenos contos africanos sobre a criação do mundo e do homem. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2007. 

MARTINS, Adilson. O papagaio que não gostava de mentiras e outras fábulas africanas. São 

Paulo: Pallas, 2008. 

______, Adilson. Erinlé: o caçador e outros contos africanos. Rio de Janeiro: Pallas, 2008. 

ORTHOF Sílvia O Rei Preto de Ouro Preto. São Paulo: Global, 2003. 

PARR, Todd. Tudo bem ser diferente. São Paulo: Panda Books, 2002. 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Os reizinhos de Congo. São Paulo: Paulinas, 2007. 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Histórias trazidas por um cavalo-marinho. São Paulo: 

Paulinas, 2007. 

PINTO, Neusa Baptista. Cabelo ruim? – a história de três meninas aprendendo a se aceitar. 

Cuiabá: Tanta Tinta, 2007. 

RODRIGUES, Martha. Que cor é a minha cor? Belo Horizonte: Maza, 2006. 

ROSA, Sonia. O menino Nito: Então, homem chora ou não? São Paulo: Pallas, 2002. 

______. O tabuleiro da baiana. Rio de Janeiro; Pallas, 2006. 

______.. Feijoada. Rio de Janeiro: Pallas, 2006. 

______. Capoeira. 2ª  ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2007. 

______. Jongo. 2ª  ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2007. 

SANTANA, Patrícia. Entremeio sem babado. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. 

SELLER, Marie. A África meu pequeno Chaka. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2006. 
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Referências para a fundamentação teórica  

 

ABRAMOWICZ, A.; OLIVEIRA, F. de; RODRIGUES, T. C. A criança negra, uma criança e 

negra. In: ABRAMOWICZ, A.; GOMES, N.L. (Orgs.). Educação e raça. Perspectivas 

políticas, pedagógicas e estéticas. 1. ed. Minas Gerais: Autêntica, 2010, v. 1, p. 75-96. 

 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil. Conselho Nacional de 

Educação/CNE, Câmara de Educação Básica/CEB. Nº 20/2009. 11/11/2009. 

 

_______, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Nº 10.639. 09/1/2003. 

 

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Infantil 

/Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão. Brasília: MEC/SECADI, UFSCar, 2014. 

 

BENTO, Maria Aparecida Silva. A identidade racial em crianças pequenas. In BENTO, Maria 

Aparecida Silva. (org.) Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, 

jurídicos, conceituais.. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 

Desigualdades - CEERT, 2012, p. 98- 114. 

 

CARNEIRO, Sueli. “A experiência do Geledés: SOS racismo na tutela dos direitos de 

cidadania da população negra”. In: MUNANGA, Kabengelê (org.). Estratégias de combate à 

discriminação racial. São Paulo: EDUSP, 1996, p. 133-139. 

 

GOMES, Nilma Lino. “Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no 

Brasil: uma breve discussão” In: Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 

10.639/03. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 39-62. 

 

OLIVEIRA, Alessandra Mara Rotta Reflexões: Alteridade e Cultura no Cotidiano da 

Educação Infantil. Florianópolis: UFSC, 2004, p. 1-12 (Dissertação de Mestrado em Educação 

Infantil). 

 

SILVA JR., Hédio. Anotações conceituais e jurídicas sobre educação infantil e igualdade racial. 

In: BENTO, Maria Aparecida Silva. (org.) Educação infantil, igualdade racial e diversidade: 

aspectos políticos, jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades-CEERT, 2012, p 65-79. 

 

RABELO Danilo. A educação e o combate ao racismo. In: Especialização em História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana em EAD. Goiânia: Universidade Federal de Goiás. 

Faculdade de História, 2015, p.1- 26. 

 

ROSEMBERG, Fúlvia. A criança pequena e o direito à creche no contexto dos debates sobre 

infância e relações raciais. In: BENTO, Maria Aparecida Silva. (org.)Educação infantil, 

igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais. --São Paulo: Centro 

de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT, 2012. 
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TELLES, Carolina de Paula. Representações sociais sobre as crianças negras na educação 

infantil: mudanças e permanências a partir da prática pedagógica de uma professora. São 

Paulo: USP, 2010. (Dissertação de Mestrado em Educação). 

 

TRINIDAD, Cristina Teodoro. Diversidade étnico-racial: por uma por uma prática pedagógica 

na educação infantil In: BENTO, Maria Aparecida Silva (org.). Educação infantil, igualdade 

racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos 

das Relações de Trabalho e Desigualdades-CEERT, 2012. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

                   
 

ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
Questionários 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Representações docentes sobre educação para as relações étnico-raciais em um CMEI de 

Goiânia: entre a teoria e a práxis”. Meu nome é Hilda Maria de Alvarenga, sou a pesquisadora 

responsável e minha área de atuação é Ensino na Educação Básica. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence 

à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pela pesquisadora responsável e pela sua orientadora, via e-mails 

(prof_hilda@hotmail.com rabelodanilo62@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 9090 3296-6312(62) 9090 9177-

8349. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

A pesquisa com o título “Representações docentes sobre educação para as relações 

étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis” justifica-se pela necessidade 

de efetivar práticas educacionais que reconheçam a diversidade étnica presente nos grupos de 

crianças e fazer proposituras acerca da importância dessa temática no cotidiano das crianças 

pequenas. Dessa maneira a sistematização dos resultados deste trabalho tem como finalidade 

contribuir com as discussões acerca da efetivação de práticas pedagógicas pautadas nesta 

abordagem, na Educação infantil, por se configurar como um direito social das crianças. 

E este estudo se pauta nos seguintes objetivos específicos: aproximar das discussões 

para a educação das relações étnico-raciais na educação infantil, na perspectiva dos direitos 

humanos; compreender os fundamentos da educação para as relações étnico raciais no contexto 

da pesquisa; investigar de que maneira os elementos que constituem a identidade das 

profissionais reverberam em suas práticas pedagógicas no que se refere à educação para as 

relações étnico-raciais das crianças em seu contexto educacional. Para este estudo contamos 

mailto:prof_hilda@hotmail.com
mailto:rabelodanilo62@yahoo.com.br
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com sua participação no instrumento de coleta de dados organizado por meio de preenchimento 

de um questionário composto de três eixos que abordam as questões de identificação pessoal, 

formação acadêmica e sua trajetória profissional e de uma entrevista, que será gravada e uma 

cópia será disponibilizada a você, composta de questões semiestruturadas que abordam sua 

formação acadêmica, a sua atuação profissional e suas considerações sobre a temática da 

educação para as relações étnico-raciais na educação infantil.  A sua participação é voluntária e 

a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a). E por se tratar de uma pesquisa que envolve informações e valores ideológicos que 

podem causar lhe algum constrangimento no andamento desta. Ressalto que, caso se sinta 

constrangido(a) em responder e ou se pronunciar sobre qualquer aspecto, você será 

resguardado(a) no direito de não resposta e ou de não pronunciamento, bem como pode retirar-

se da pesquisa em qualquer momento  se assim o desejar, sem nenhuma penalidade.  

Para participar você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar.  

Esclareço ainda que, a sua participação é resguardada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

e segue as orientações no que se refere aos devidos procedimentos éticos e documentais 

devidamente assinados e oficializados, ela conta também da anuência da Secretaria Municipal 

de Educação por meio do departamento Pedagógico e da autorização da gestora da instituição. 

Você será acomodado(a), individualmente, na sala destinada para coordenação pedagógica em 

seus respectivos turnos de trabalho, que será viabilizada e organizada com os recursos 

necessários para este fim no decorrer da pesquisa. 

As informações fornecidas terão o anonimato garantido e sua identidade será tratada 

com os padrões profissionais de sigilo. E Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição 

quando finalizada, sendo que os dados serão utilizados somente nesta pesquisa e caso você não 

se interesse pelos mesmos, eles serão destruídos, após o tratamento e a devida transcrição. Seu 

nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você 

não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Para qualquer 

outra informação, você poderá entrar em contato com o pesquisador na Universidade Federal 

de Goiás, campus samambaia, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), 

no programa de Mestrado em Educação Básica através do telefone (62) 3521-1292, ou direto 

com a pesquisadora pelos telefones (62) 9090- 3296-6312 / (62) 9177-8349 e caso seja 

necessário no seguinte endereço eletrônico: prof_hilda@hotmail.com 

mailto:prof_hilda@hotmail.com
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Eu-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Inscrito(a) sob o RG/ CPF/ ----------------------------/---------------------------------------------, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Representações docentes sobre 

educação para as relações étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis”. 

Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pela pesquisadora 

responsável Hilda Maria de Alvarenga, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
 

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa/CEP  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/PRPI-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Sala do Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215.  

E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

                   
ANEXO B  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
Entrevista 

 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada. “Representações docentes sobre educação para as relações étnico-raciais em um 

CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis”. Meu nome é Hilda Maria de Alvarenga, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é Ensino na Educação Básica. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável e pela sua orientadora, via e-mails 

(prof_hilda@hotmail.com rabelodanilo62@yahoo.com.br;) e, inclusive, sob a forma de ligação 

a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)3296-6312(62)9177-8349 Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

no telefone (62)3521-1215. 

A pesquisa com o título “Representações docentes sobre educação para as relações 

étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis” justifica-se pela necessidade 

de efetivar práticas educacionais que reconheça a diversidade étnica presente nos grupos de 

crianças e fazer proposituras acerca da importância dessa temática no cotidiano das crianças 

pequenas. Dessa maneira a sistematização dos resultados deste trabalho tem dentre suas 

finalidades, contribuir com as discussões acerca da efetivação de práticas pedagógicas pautadas 

nesta abordagem, na Educação infantil por se configurar como um direito social das crianças. 

Para este estudo contamos com sua participação no instrumento de coleta de dados, 

organizado por meio de uma entrevista composta questões semiestruturadas que abordam sua 

formação acadêmica, sua atuação profissional e suas considerações sobre a temática das 

relações étnico raciais na Educação Infantil. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a). 

As informações fornecidas terão o anonimato garantido e sua identidade será tratada com 

padrões profissionais de sigilo. 

Para participar você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper 

a participação a qualquer momento.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Para qualquer outra 

informação, você poderá entrar em contato com o pesquisador na Universidade Federal de 

Goiás, campus samambaia, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), no 

programa de Mestrado em Educação Básica através do telefone (62) 3521-1292, ou direto com 

mailto:prof_hilda@hotmail.com
mailto:rabelodanilo62@yahoo.com.br
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a pesquisadora pelos telefones (62)3296-6312 / (62) 9177-8349 e caso seja necessário no 

seguinte endereço eletrônico: prof_hilda@hotmail.com 

 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º de matrícula ......................................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado “Representações docentes sobre educação para as relações 

étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis.”. Informo ter mais de 18 anos 

de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, 

devidamente informado(a) e esclarecido(a), pela pesquisadora responsável, Hilda Maria de 

Alvarenga, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa/CEP  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/PRPI-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Sala do Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215.  

E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com 

 

 

mailto:prof_hilda@hotmail.com


180 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

 

 

                  

 

ANEXO C 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu,____________________________________________________________                                                               

abaixo assinado, responsável pelo Centro Municipal de Educação Infantil, situado no município 

de Goiânia, autorizo a realização do estudo “Representações docentes sobre educação para as 

relações étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis”, a ser conduzido 

pelas pesquisadoras abaixo relacionadas. Fui informado(a)pela responsável do estudo, Hilda 

Maria de Alvarenga sobre as características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades 

que serão realizadas na instituição a qual represento. 

Esta instituição está ciente das co-responsabilidades com como instituição co-

participante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e 

bem-estar dos sujeitos recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal 

segurança e bem-estar.   

 
Goiânia,___de ________________de 2014 

 

 

 

 

PESQUISADORAS:  

Hilda Maria de Alvarenga  

Professor. Doutor. Danilo Rabelo 
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ANEXO D 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Ilma. A senhora gestora do Centro Municipal de Educação Infantil  

 

Tendo em vista uma pesquisa em Mestrado em Ensino na Educação Básica da 

UFG/CEPAE, eu, Hilda Maria de Alvarenga, mestranda, venho solicitar autorização para 

desenvolver uma pesquisa-ação de recorte qualitativo nas dependências desta instituição de 

ensino com os profissionais que atuam como professores regentes e auxiliares de atividades 

educativas dos agrupamentos de crianças aqui atendidas entre os meses de junho a dezembro de 

2014. O título da pesquisa é “Representações docentes sobre educação para as relações étnico-

raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis”, e tem como objetivos: aproximar 

das discussões para a educação das relações étnico-raciais na educação infantil, na perspectiva 

dos direitos humanos; compreender os fundamentos da educação para as relações étnico raciais 

no contexto da pesquisa; investigar de que maneira os elementos que constituem a identidade 

das profissionais reverberam em suas práticas pedagógicas no que se refere à educação para as 

relações étnico-raciais das crianças em seu contexto educacional. 

A análise e discussão dos dados coletados contribuirão para a produção de material 

que e subsidiará a prática docente dos professores da Educação Infantil de Goiânia referente à 

temática e às discussões para a educação das relações étnico raciais de crianças, enriquecendo 

assim o processo didático-pedagógico desta instituição. 

 

Diante desta solicitação, peço deferimento. 

 Atenciosamente, 

 

Hilda Maria de Alvarenga 

Mestranda em Ensino na Educação Básica  
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ANEXO E  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

Declaro que cumprirei os requisitos da Resolução CNS n.º 466/12, e suas 

complementares, como pesquisadora responsável  do projeto intitulado “Representações 

docentes sobre educação para as relações étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria 

e a práxis”. Comprometo-me a utilizar os materiais e os dados coletados exclusivamente para 

os fins previstos no protocolo da pesquisa acima referido e, ainda, a publicar os resultados, 

sejam eles favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto, 

considerando a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração de todos os 

interesses envolvidos. 

 

 

Data: 26/ 06/ 2014 

 

Nome do(a) Pesquisador(a) 

 

Assinatura 

1. Hilda Maria de Alvarenga  
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