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Resumo

Este trabalho tem por objetivo discutir a diversidade e diferença étnico-racial no âmbito da educação de
crianças de 0 a 3 anos. As análises apresentadas partem do exercício da docência na Creche da
Universidade Federal da Bahia. A interface entre discussão teórica, e, reflexões em torno da prática
pedagógica apontam a importância e necessidade de se contemplar à diversidade e diferença étnico-racial
no campo da educação infantil como uma das estratégias de combate a episteme do racismo que ainda ho
je sobredetermina a educação para a(s) infância(s) brasileira(s). Neste sentido, compreendemos as
linguagens simbólicas (corporal, musical, visual, oral) como um possível caminho para garantir a presença
sistemática da cultura e história afro-brasileira na educação meninas e meninos de 0 a 3 anos. Afinal,
diversidade e diferença étnico-racial são a matéria-prima da humanidade.

Palavras-chaves: Educação de crianças de 0 a 3 anos; Creche; Diversidade e diferença étnico-racial;
Prática Pedagógica; História e Cultura afro-brasileira.

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo discutir la diversidad y la diferencia Étnico-Racial en el ámbito de la
educación de niños y niñas de 0 a 3 años. El caso que se presenta forma parte del ejercicio de la docencia
en el Jardín Infantil de la Universidad Federal de Bahía. La interfaz entre la discusión teórica y las
reflexiones en torno de la práctica pedagógica, apuntan a la importancia y necesidad de tener en cuenta la
diversidad y la diferencia étnico racial en el campo de la educación infantil, como una de las estrategias de
combate a la episteme del racismo que aún hoy sobredetermina la educación para la(s) infancia(s)
brasileña(s). En este sentido, comprendemos los lenguajes simbólicos (corporal, musical, visual,oral) como
un posible camino para garantizar la presencia sistemática de la cultura y de la historia afro-brasileña en la
educación de niños y niñas de o a 3 años. Finalmente, diversidad y diferencia étnico-racial son materia
prima de la humanidad.

Palabras-claves: Educación de niños y niñas de 0 a 3 años, Jardín infantil, diversidad e Diferencia
Étnico-Racial, Práctica Pedagógica, Historia y Cultura afro-brasileña.
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1. Introdução

As políticas educacionais tanto quanto as econômicas e sociais foram formuladas por um grupo etário,
racial e sexualmente definidos: adultos, homens e brancos. Apesar de um forte apelo ao discurso da ética,
as ações contemplaram apenas a um pequeno grupo social, excluindo de seu discurso e de sua efetivação
as crianças, as mulheres e os negros, sem falar na exclusão LGBT e de outras minorias, como ciganos,
portadores de HIV, portadores de necessidades especiais, etc. Ora, a prática da exclusão fora amplamente
praticada mesmo quando o discurso era o de inclusão. A retórica da identidade acabou por afirmar sempre
o Mesmo e com isso reificar os mesmos sujeitos como beneficiários das políticas sociais, econômicas e
educacionais. O paradigma da identidade mimética afastou a possibilidade do discurso da diversidade
como eqüitativo e referência para a formulação de políticas públicas.

Na contemporaneidade, no entanto, especialmente no final do século XX, a diversidade passou a ser
largamente utilizada, mas com o tempo e o conseqüente desgaste da categoria, foi deixando de
representar as minorias excluídas pelo discurso totalizante da identidade para se tornar uma categoria
generalizante que uma vez mais apaga as diferenças que teimam não ser contemplada pelas políticas
públicas. Daí a ênfase na diversidade étnico-racial. Com essa expressão queremos abranger as múltiplas
facetas dos povos de origem africana que vieram para o Brasil e toda a Diáspora, bem como os múltiplos
itinerários sociais que cada grupo étnico vivenciou ao longo de sua experiência em terras brasileiras, sem
reduzir o(a) negro(a) a uma generalização. Interessa-nos pensar estratégias civilizatórias comuns e
destacar elementos singulares e específicos, a fim de, a um só tempo, manter uma unidade África-Brasil
no terreno macro-político e garantir micro-políticas em termos de expressão territorializada, observando
as diferentes estratégias e respostas que os afro-brasileiros deram em diferentes contextos e épocas,
como também garantir uma unidade ideológica e política quanto ao passado escravagista comum de todas
as etnias negras no Brasil. Com efeito, trata-se de combater o racismo que nos é comum, com estratégias
diversas.

As crianças negras, em particular, quase não mereceram atenção - mesmo entre os pesquisadores das
relações étnico-raciais. Cabe-nos, portanto, partir do legado de investigações sobre a educação das
relações étnico-raciais bem como da cultura e história africana e afro-brasileira e direcionar nosso olhar
para as crianças pequenas e negras, a fim de contribuir em preencher essa imensa lacuna, pois sabemos
que o acesso à educação infantil tem extrema importância no desenvolvimento de uma criança e que nos
primeiros anos de vida as interações vividas são fundamentais na constituição de suas identidades, no seu
pertencimento étnico-raciais, na sua formação afetiva e cognitiva e na sua afirmação enquanto pessoa e
cidadã.

2.Diversidade e diferença

Não afirmamos as diferenças para aumentar a distância entre um grupo étnico-raciais e outro. Pelo
contrário, a afirmação das diferenças étnico-raciais vai no sentido de aproximar grupos que historicamente
estiveram separados pelo racismo. Não almejamos a mudança do pólo de opressão, isto é, negros
dominando brancos. Reivindicamos a superação do modelo polarizado em vista de uma real diversidade
que inclua distribuição eqüitativa de poderes e renda. Mais modestamente, almejamos o reconhecimento
da diversidade étnica de matriz africana que se erigiu como um dos pilares da formação do povo brasileiro
e que, não obstante, segue sendo criminosamente invisibilizada na produção acadêmica e na formulação
de políticas públicas.

Negro não é uma etnia. A categoria política “negro” refere-se a uma gama multifacetada de etnias
originárias do continente africano e que se recriaram em todo território diaspórico - particularmente o
Brasil. A África tem hoje 53 países, cerca de três mil línguas faladas, e mais de duas mil etnias espalhadas
por seu vasto território. Para o Brasil vieram apenas algumas dessas etnias que, por sua vez, mantiveram
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intercâmbio freqüente com outras etnias de origem africana, indígena e européia. Assim, a diversidade de
que estamos falando é de uma complexidade extrema e de uma riqueza cultural extravagante. Ao invés de
listar as centenas de etnias africanas que para cá vieram forçadas pelo tráfico escravagista, vamos citar
apenas quatro matrizes lingüísticas que se tornaram eixos comuns dessas etnias. O maior grupo de
africanos escravizados que vieram para o Brasil foram os Bantos, que sequer é uma língua, mas um tronco
lingüístico que abriga línguas como o Ovimbundo, Quimbundo, Lumba, entre outras. Os Bantos
localizam-se na África Meridional com países fundamentais para o desenvolvimento do Brasil como Angola
e Moçambique. O segundo maior grupo lingüístico de africanos que vieram forçados para o Brasil são os
Yorubás, que abrange praticamente os habitantes da Nigéria, Togo e parte do Benin. Os Jêjes formam o
terceiro grupo cujas línguas predominantes são o Fon e o Ewê. Eles vivem praticamente no Benin e no
Togo. Os Malês falam árabe pois foram islamizados desde o século terceiro de nossa era e vivem
sobretudo na parte austral da África. Os Bantos perfazem 70% dos africanos que vieram para o Brasil
através do tráfico negreiro, seguido de 25% de yorubás e os outros 5% espalhados entre Jêjes e Malês.

A partir desse quadro absolutamente sintético, queremos apenas indicar a enorme complexidade de se
falar em diversidade étnico-racial. No entanto, para não nos perdermos na imensa floresta étnica africana,
cumpre informar que a categoria negro(a) não pretende ser uma categoria generalizante das populações
africanas no Brasil, mas uma categoria política, de unidade histórica, que vincula de maneira indissociável
o Brasil e a África, reconhecendo ambos territórios como territórios de diversidade. Ou seja, falar em
afro-brasileiro, afrodescendente, negro,é falar sobre o signo da diversidade empírica, vivencial, histórica e
que, nem por isso, nos exime de pensarmos estratégias de afirmação do ser negro em comum, já que
comum também foi o racismo e o colonialismo que afligiu todo esse contingente populacional, alhures ou
aqui.

Assim, pensamos as crianças negras de 0 a 5 anos a partir de seu legado histórico que se iniciou, é preciso
insistir, muito antes do tráfico escravagista, e remonta mesmo às origens da humanidade, às margens do
Lago Vitória, onde foi encontrado o primeiro fóssil do homo-sapines sapines no território de Ruanda.
Apesar de serem os herdeiros de nossa espécie, as crianças negras, paradoxalmente, ainda hoje, sofrem a
discriminação racial e a invisibilidade social.

3. Diversidade étnico-racial na educação de crianças de 0 a 3 anos

Pesquisas produzidas em universidade brasileiras (Oliveira, 1994; Godoy, 1996; Dias, 1997, 2007;
Cavalleiro 2000, Oliveira 2004, Duarte, 2010); trabalhos de pesquisadores ligados a agencias
governamentais (Henriques, 2001, Rosemberg, 1999); dados de organizações internacionais (Unicef,
2010), bem como estudos de organizações não governamentais brasileiras (Hédio Silva e Lucimar Dias,
2010), enfocando a questão étnico-racial no campo da educação infantil, indicam a situação de exclusão e
de discriminação a que estão submetidas crianças negras de 0 a 5 anos.

Esses processos ocorrem em todas as instâncias, âmbitos e níveis da educação infantil – desde o acesso,
passando pelas propostas de políticas educacionais públicas até as relações afetivas e sociais que são
estabelecidas no interior das creches e pré-escolas. Segundo Silva e Dias (2010) o 2º Anual das
Desigualdades Raciais no Brasil: 2009-2010 apontam que 84,5% das crianças negras de até 3 anos não
freqüentavam creches e 79,3% das crianças brancas sim. Este é apenas um, dentre muitos outros dados
que indicam que o pertencimento racial representa uma desvantagem real para meninas e meninos negros
menores de 5 anos de idade.

Uma vez conseguido vencer as barreiras que dificultam seu acesso a creches e pré-escolas, as crianças
negras não vêem valorizadas as experiências, práticas e saberes dos grupos sociais e étnicos que elas
compõem. Há uma desqualificação da humanidade africana e afro-brasileira, e também a negação do
patrimônio civilizatório produzido por eles. Uma das conseqüências dessas ações é a recusa em acolher a
criança negra e validar suas experiências. Isso ocorre porque ainda hoje nos relacionamos com nossas
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crianças tomando um modelo eurocêntrico de cultura, rechaçando outras formas de ser criança no mundo.
No entanto, as diversas experiências infantis precisam ser tomadas como elementos importantes de uma
ação educativa que vise construir auto-estima e identidades positivas de crianças negras, indígenas e
brancas. Estaremos praticando uma educação infantil efetivamente cidadã, democrática e de qualidade na
medida que possibilitamos as pequenas e pequenos brasileiros o direito de conheceram o patrimônio
civilizatório do mundo, e, em nosso caso, particularmente as heranças indígenas e africanas que nos
constituem.

Assim, na perspectiva do direito do acesso ao universo cultural no âmbito da educação infantil Sônia
Kramer (2003) diz que “as crianças e os professores são sujeitos sociais e tem direito a experiências de
cultura”. Pensando no contexto da cidade de Salvador, na qual segundo o IBGE ( 2010) 79,5% da
população é afrodescendente, como continuar negando a meninas e meninos de 0 a 5 anos o direito de
terem experiências – ampliadas e aprofundadas – em torno da cultura negra E para além do fato de que a
cultura de matiz africana e afro-brasileira nos constitui enquanto soteropolitanos, temos hoje a existência
de dispositivos legais que indica, estabelece, assegura e garante o direito das múltiplas culturas e histórias
que compõem o Brasil se fazerem presentes na educação infantil.

Dentre algumas formulações normativas temos: o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil de
1999; a Lei 10.639/03, que alterando a LDB 9.394/96 instituiu a obrigatoriedade da História e Cultura
africana e afro-brasileira na educação básica. Temos também o Parecer 003/04 do Conselho Nacional de
Educação que regulamenta a referida lei estabelecendo as Diretrizes Curriculares para Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.; as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação infantil fixadas pela Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009; e
os Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças de 2009.

Toda essa legislação aponta e institui a importância, relevância e necessidade de se contemplar o acesso à
diversidade étnico-racial e a pluralidade cultural - dentre as quais destacamos aqui, as culturas e histórias
afro-brasileira - no campo da educação infantil como uma das estratégias de combate a epistéme do
racismo que ainda hoje sobredetermina as dimensões e relações da educação para a(s) primeira(s)
infância(s) brasileira.

Deste modo, a relação entre a educação infantil e a diversidade étnico-racial demanda a necessidade de
realizar dois movimentos complementares, como bem propõe Narcimária Luz (2000). Primeiro, precisamos
empreender uma crítica radical dos discursos hegemônicos etnocêntricos que têm sobredeterminado a
educação brasileira, e, segundo, somos desafiados a elaborar uma ação propositiva que, banhada na
poética e pujança da epistéme africano-brasileira, busque fecundar novo sistema de idéias para a
educação infantil brasileira.

4. Diversidade étnico-racial a partir de uma prática docente na Creche da UFBA

A Creche da Universidade Federal da Bahia (UFBA), lócus privilegiado neste trabalho, compreende um
espaço educativo que atende aos filhos de estudantes, técnicos e professores da UFBA. Surgiu em
setembro de 1983 para atender as demandas dos estudantes, e posteriormente às demais categorias.
Desde sua criação ela esteve vinculada a Superintendente Estudantil (SET), atual, Pró-reitoria de
Assistência Estudantil.

Apesar de ter nascido com forte marca, assistencialista – onde a tônica era apenas no cuidado. Hoje,
quase 30 anos depois da sua criação, a Creche da UFA vem se consolidando como espaço de educativo
para meninas e meninos de 4 meses a 3 anos e 11 meses. O trabalho dos profissionais que atuam nessa
instituição, está voltado para assegurar as crianças seu direito à educação e cuidado de qualidade. Dentre
esses direitos assinalamos o trabalho em torno da diversidade e diferença étnico-racial.

Mas como garantir e trabalhar a diversidade étnico-racial na educação de bebê e de crianças pequenas
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Essa é uma questão desafiadora e recorrente para os todos aqueles que compreendem a necessidade de
que as instituições de educação infantil devam trabalhar o legado das diferentes etnias que nos constitui,
enquanto povo brasileiro, de modo sistemático. Mais do que uma abordagem acidental, é preciso pensar
na diversidade cultural de grupos étnicos, sociais ou culturais como matéria-prima de aprendizagem, e não
tratando como conteúdo de datas comemorativas ou em decorrência de momentos determinados em sala
de aula (Gusmão, 2003).

Para garantir a diversidade étnico-racial no cotidiano das instituições de educação infantil precisamos
desalienar os processos educativos existentes –uma vez que sua lógica e seu modus operandi são
pautados na hierarquização, segregação e inferiorização das populações indígenas e afro-brasileiras - e
forjar dinâmicas educacionais, que bebendo na fonte do respeito e valorização das alteridades,
possibilitem a construção de uma educação para a igualdade étnico-racial para meninas e meninos de 0 a
5 anos.

Neste sentido, enquanto docente na Creche da Universidade Federal da Bahia busca-se assegurar a
presença da cultura de matriz africana por meio das múltiplas linguagens simbólicas. Primeiro, porque é
através delas que a criança pequena realiza o duplo movimento de lançar-se no mundo, e ao mesmo
tempo, tomá-lo para si. Segundo, porque as a cultura de matriz africana utiliza-se de inúmeros elementos
para assegurar a continuidade de suas tradições.

O universo simbólico da cultura de matriz africana que esta assentado na lógica da ancestralidade,
caracteriza-se por um complexo e dinâmico jogo para adentrar no segredo da singularidade do real
(Oliveira, 2003). No movimento do jogo da cultura, são variados os elementos que os africanos e os
afrodescendente vêm se utilizando para acessar o sentido, o caráter único que marca os acontecimento,
fatos e situações experienciados pelo grupo.

A palavra, o mito, o corpo, o movimento, a dança, o ritmo, a música, a imagem... é por meio desses
elementos, que estamos considerando como linguagens, que os afrodescendentes reelaboraram no Brasil
a cultura originária no continente africano. Uma cultura viva e pulsante que solicita a presença dos ser em
sua inteireza, um ser que além de cérebro, é corporeidade, emoção e afetividade.

É a partir da compreensão de que há pontos de ancoragem entre a cultura de matriz africana e as forma
pela qual a criança pequena se apropria da realidade, que propomos que a inserção dessa cultura na
prática pedagógica da creche ocorra através das linguagens corporal, visual, musical, oral e escrita. Pois,
para meninas e meninos de 0 a 5 anos a entrada no universo da cultura de matriz africana deve ocorrer de
maneira lúdica, participativa e positiva no interior de contextos de aprendizagens significativas.

Buscamos a partir de agora, apresentar ações por meio da qual a cultura de matriz africana tem se
constituído como um elemento integrante de uma prática pedagógica ao longo de todo o período letivo,
independentemente do calendário comemorativo, da presença de crianças afrodescendentes na sala e
na instituição, ou, do surgimento de alguma situação de discriminação étnica. O fazemos sem a
pretensão de que a mesma se constitua em uma fórmula, mas apenas como uma possibilidade dentre
inúmeras outras de assegurar uma ambiência educativa plural a junto as crianças de 0 a 5 anos.

Linguagem do corpo

Para cultura de matriz africana o corpo é o templo do sagrado, no qual componentes da ordem do invisível
e transcendental se liga aos da ordem do tangível e visível. É no corpo, e nas ações que ele potencializa,
que a energia vital atualiza-se dinamicamente. Oliveira (2003). Um corpo que se movimenta, dança, que
pulsa vida através de todos os poros e parte.

Maria José Lopes (2001) nos conta que para os africanos os gestos corporais são vividos e significados
como uma expressão humana complexa dotada de grande significação uma vez que ele recorre “(...) ao
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mesmo tempo à palavra, à memória, à tradição, aos ancestrais, aos sentidos, às reações viscerais” (132).

Assim, na nossa prática cotidiana, a inserção da cultura de matriz africana através da linguagem do corpo
se efetiva partindo da: capoeira; danças afro-brasileiras, como samba de roda, maculelê; gestos,
movimentos e coreografias presentes no cotidiano e nas festas.

Essas e muitas outras ações podem viabilizar o resgate por meio do corpo, do movimento, da dança, da
ancestralidade e atualidade da cultura matriz africana desenvolvendo a criatividade corporal das crianças.

Linguagem visual

O elaborado processo de criação de imagens na cultura de matriz africana, bem como o das diversas
linguagens, está assentado no conceito de Odara. “(...) Odara exprime simultaneamente o bom e o belo. O
útil e eficaz não está dissociado da beleza e do sentimento, o técnico e o estético são expressões únicas”.
(Luz apud Luz, 2003: 72).

No trabalho com linguagem visual, busca-se ampliar o repertório imagético das crianças, trazendo para a o
espaço institucional o trabalho de inúmeros artistas brasileiros que tem na cultura de base africana suas
fontes de inspiração.

Compreendemos que um trabalho sistemático de produção, apreciação e reflexão com imagens que
remetam ao universo simbólico da cultura negra, favorece a ampliação do repertório imagético das
crianças, professoras e demais profissionais que trabalham nas creches e pré-escolas. Por isso, na nossa
prática pedagógica buscamos contemplar um acervo de imagens nos quais negro e a cultura afro-brasileira
seja apresentado de maneira positivada. Indicamos como referência os seguintes materiais: filme, Kiriku e
a feiticeira; os livros animados do projeto A cor da Cultura, as fotografias de Pierre Verge, as pinturas de
Rubem Valentim, dentre outros.

Linguagem musical

No universo simbólico da cultura de base africana o ritmo é expressão da energia vital. É por meio do
ritmo que a energia vital circula no mundo invisível e no visível. E a vibração rítmica que se movimenta
está presente nos elementos da natureza, nas pessoas e objetos.

Dentre os objetos que produzem o ritmo que reverencia a ancestralidade africana, destacam-se os
tambores. Os tambores são importantes porque possibilitaram traçar “(...) uma rota que há cinco séculos
nos serve de traço de união entre continentes, entre raízes, histórias, culturas, linguagens, símbolos de
origens diferentes unidos na grandeza de uma civilização fundadora de culturas e matrizes civilizatórias. “
(Caderno de Educação do Ilê Aiyê, 2003: 9).

Se nas práticas pedagógicas há espaço para linguagem musical de origem européia, é preciso também
abrir espaço para a música produzida no continente africano, bem como, aquela elaborada pelos
afrodescendentes. Pois, o importante é assegurar que as crianças de 0 a 3 anos possam ter oportunidade
de produzir, apreciar e sentir diferentes ritmos e sonoridades de modo lúdico e prazeroso. Nesse processo,
obras musicais que não foram originalmente concebidas para crianças são contempladas na nossa prática
pedagógica. Temos ao longo do exercício da docência na educação de crianças de 0 a 3 anos trabalhado
com musica do Ilê Aiyê; Olodum, corridos de capoeira; Jovelina Perola Negra, Virginia Rodrigues, Luiz
Gonzaga, dentre outros.

Linguagem oral e escrita
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A palavra é força que veicula valores, organiza e dinamiza o mundo. A palavra, por estar “(...) carregada
de axé introjetado é envolta de sacralidade e poder” (Luz, p.570). Sua emissão deve ser acompanhada
observância do seu bom uso, uma vez que ela é capaz de por em ação coisas, tanto construtivas quanto
destrutivas.

O uso da oralidade para garantir às novas gerações conhecimento e sabedoria é efetivado de muitas
maneiras: por meio do diálogo, do conselho, bem como das histórias de ficção e fábulas, histórias
verdadeiras, feitos das tribos, provérbios, música e poesia e adivinhas são modalidades da vasta literatura
oral dos africanos. (Santilli apud Almeida, 2002).

Além da linguagem oral, e, ao contrário do que durante muito tempo foi propagado pelo discurso que
objetivava impor sua concepção de mundo, as sociedades africanas conheciam vários tipos de escrita. Um
bom exemplo disso nos é dado por Del Priori (2004) ao mostrar quinze tipos de formas escritas conhecidas
pelas sociedades africanas.

A educação de crianças na creche pode se utilizar dessa riqueza ao buscar em contos, lendas e mitos,
cantigas provérbios de matriz africano importantes fontes para trabalhar as linguagens oral e escrita com
as crianças. Temos trabalhado com inúmeros livros e obras, dentre os quais destacamos: Ilê Ifé de Vanda
Machado; Bruna e a galinha d’angola de Gercilda de Almeida; Contos negros da Bahia de Mestre Didi; Com
as histórias se espalharam pelo mundo e Histórias africanas para contar e recontar de Rogério Barbosa e
Os príncipes do destino:histórias da mitologia afrobrasileira de Reginaldo Prandi.

Uma prática pedagógica que se pretende efetivamente democrática passa pelo esforço de construir
junto a meninas e meninos pequenos um imaginário infantil positivo da África por meio de ações
lúdicas. Será dançando, brincando, falando, desenhando, cantando, dramatizando, contando e ouvindo
histórias, etc, que eles poderão conhecer o legado dos africanos reaturalizado em terras brasileiras.

Os meninos e meninas oriundos de diferentes contextos étnico, econômicos, culturais e sociais devem
encontrar nas creches e pré-escolas um ambiente que possibilite o acesso as diferentes linguagens
simbólicas num clima de valorização da diversidade humana. Por isso, justifica-se que na ambiência
educativa esteja presente um rico manancial de imagens, que tragam representações positivas do homem
e os povos africanos.

Os elementos que trouxemos, de modo sucinto sobre a cultura de base africana, são lastros por meio dos
quais temos buscado assegurar a temática na prática pedagógica que desenvolvemos. Cada instituição
precisa colocar na sua pauta de formação continuada o assunto cultura de matriz africana, pois, esta só
poderá estar seriamente contemplada se houver espaço e momentos nos quais os professores possam
conhecê-la. E, este conhecimento, como aponta Souza (2002), poderia contribuir para a revisão de
valores, de ideologias, indo ao encontro de mudanças conceituais e de atitudes. Além disso, é preciso que
cada instituição pesquise as tradições da cultura de base africana que existam no seu bairro, cidade e
estado.

5. Palavras finais

Como garantir que a diversidade e a diferença étnico-racial seja um direito na creche Antes de tudo com o
reconhecimento da ignorância que paira sobre todos nós ao falar da história e cultura africana no Brasil e
da cultura e história do negro brasileiro em nosso território. Junto a esse reconhecimento negativo é
preciso acrescentar o reconhecimento positivo do legado que as etnias africanas nos herdaram, perfazendo
um rico manancial de produção de riqueza material e simbólica para todos os povos da humanidade.
Diante do reconhecimento da ancestralidade africana não reduzir ao termo negro uma experiência
homogeneizante africana, mas vislumbrar a mui variada diversidade de experiências desses povos e
etnias. Reconhecer, ainda, que a unidade política não se sobrepõe às estratégias diversificadas de
enfrentamento do racismo, mas a ela se soma, perfazendo um conjunto de atividades críticas e criativas,
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que vão da denúncia do racismo e do epistemicídio à formulação de políticas específicas para as crianças
negras de 0 a 5 anos no âmbito das políticas afirmativas e públicas.

O recorte etário é fundamental, pois a partir da compreensão de uma cultura da criança, particularmente
da criança de ancestralidade africana que habita o Brasil, é que se pode conceber e utilizar os livros
didáticos e paradidáticos, os jogos e brinquedos, a formação docente para o público das crianças
pequenas, o currículo, a gestão, etc. O ponto inicial é partir da realidade cultural dessas crianças e da
compreensão de seu universo epistêmico.

Não se trata, no entanto, de disputar apenas o âmbito teórico-epistemológico; é mister a formação
específica, isto é, saber fazer, saber criar, saber desconstruir e saber construir. Insistimos nesse ponto: a
formação para docentes da educação infantil deve redobrar seus esforços financeiros e pedagógicos para
alcançar a excelência na formação de profissionais responsáveis por contribuir na formação primordial dos
seres humanos, tanto do ponto de vista afetivo, perceptivo, cognitivo e mesmo energético.

Na educação infantil é preciso um vigoroso e profundo trabalho que contemple as etnias e culturas
africanas ressignificadas no Brasil, para não recair na retórica racista da mestiçagem e na falácia da
harmonia social e racial. Trabalhemos com o signo da pluralidade e da diferença consignados. Sejamos
capazes de articular singularidades e estruturas, política e combate ao racismo, competência epistêmica
com excelência pedagógica, crítica com criatividade, política afirmativa e política pública. O direito à
diversidade étnico-racial não é apenas um direito a mais no campo da educação infantil. Ele é uma
condição sine-qua-non para uma educação com vistas à pluralidade epistêmica, diversidade cultural,
eficiência cidadã e polivocidade política, sem a qual, nenhum ser humano, independente de seu
pertencimento étnico-racial, é capaz de se tornar um ser-humano autônomo e realizado.
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