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Resumo

A diversidade étnica é uma das bases para o trabalho da Educação Infantil, visto que a função sociopolítica

dessa etapa da educação básica se baseia no respeito, celebração e promoção das diferenças. Os objetivos

desta pesquisa são analisar as aproximações e distanciamentos de uma determinada Instituição de

Educação Infantil com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para o trabalho com o

tema diversidade étnica frente ao processo de formação pessoal e social da criança; e identificar a visão

dos professores em relação à importância do tema diversidade étnica para o processo de socialização da

criança pequena no espaço da pré-escola. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram a

observação e a entrevista. Nos resultados, fica evidente a ausência do trabalho docente a partir das

diversidades étnicas, apesar da maioria confirmar sua importância para o desenvolvimento da criança.
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Abstract

The ethnic diversity is one of the bases for Childhood Education work because the sociopolitical function in

this stage of the basic education is based on respect, celebration and promotion of the differences. The

goals of this research are to analyze the approaches and distances of a Childhood Education Institute with

the National Curriculum Guidelines for Childhood Education; about the task with ethnic diversity subject

together the process personal training and social of the child; and to identify the vision of the teacher

according the ethnic diversity subject for the socialization process of the little child on the kindergarten

space. The instruments used for the data collection were the observations form and interviews. It is

evident on the results the default of the teaching task from ethnic diversity although the majority confirms

your importance for the child development.
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Introdução

Nos últimos anos, as pesquisas em educação voltadas para o trabalho com as diferenças, vêm se
acrescendo, sobretudo, na área da educação infantil. Esta, ao firmar sua função na sociedade
contemporânea, ratifica a diversidade como a chave para uma educação de qualidade, visto que o mundo
em que vivemos possui uma imensa heterogeneidade. Partindo da diversidade étnica, mesmo com a
existência desse pluralismo em nível mundial, as relações hierárquicas oriundas de uma visão
etnocêntrica, são uma triste realidade histórica no Brasil. Ao mesmo tempo em que sustentam a bandeira
da igualdade e da coletividade, há uma postura individualista e discriminatória.

Reforçando essa proposta, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009, p.08)
colocam três princípios norteadores para as instituições: os éticos, os políticos e os estéticos, todos
voltados para a diversidade étnica. Tendo como base a implícita discriminação em nosso país e, a nítida
contribuição que a educação infantil pode exercer na criação de valores e hábitos, surgiu o
questionamento: os professores de educação infantil estão desenvolvendo um trabalho desprovido de
preconceitos sobre a diversidade étnica, promovendo a igualdade ou estão difundindo estereótipos

Os objetivos propostos para o estudo são analisar as aproximações e distanciamentos entre a realidade do
CMEI e as proposições das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil para o trabalho com o
tema diversidade étnica frente ao processo de formação pessoal e social da criança e, identificar a visão
dos professores em relação à importância do tema diversidade étnica para o processo de socialização da
criança pequena no espaço da pré-escola.

Com a referida pesquisa, buscamos contribuir na avaliação de metodologias usadas para trabalhar a
diversidade étnica na área da educação infantil, trazendo, assim, reflexões dos educadores sobre suas
práticas dentro da sala de aula relacionadas a este tema. Assim, buscamos oferecer subsídios para as
instituições de educação infantil, visto que surgirá a oportunidade de analisar e progredir sobre o tema
referente.

Considerações acerca do termo raça e o conceito de etnia

Para fundamentarmos a pesquisa, procuramos não utilizar o termo raça por estar, historicamente,
relacionado a ideia de hierarquização e discriminação das características dos grupos humanos[3]. Em 18
de julho de 1950, foi publicada a Declaração das Raças da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (1950, p. 01):

A palavra “raça” designa um grupo ou uma população caracterizada por certas
concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição, de genes ou de
caracteres físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam e muitas vezes
até desaparecem sob a influência de fatores de isolamento geográficos ou
culturais.

Raça, não deve ser considerada objeto de estudo por si mesma, mas sim quando “[...] entra na explicação
do comportamento significativo dos homens uns em relação aos outros [...]” (POUTIGNAT;
STREIFF-FENART, 1998, p.37), ou seja, são as relações humanas baseadas na influência existente das
variações fenotípicas que são objetos de estudo das ciências sociais.

Na busca pela não limitação do ser humano em nossa pesquisa, procuramos utilizar o termo etnia[4] na
perspectiva da Antropologia Cultural a fim de abranger um conjunto de características inerentes aos seres
humanos; desse modo, dada a complexidade do termo, o conceito que utilizaremos para embasarmos a
pesquisa será o de Weber que em seu livro ‘Economia e Sociedade’, reelabora o conceito que foi criado por
Vancher de Lapouge no início do século XIX (1886). Para Weber ([1921] 1994, p. 270), étnico[5]:
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São [...] grupos humanos que, em virtude de semelhanças nos hábitos externos
ou nos costumes, ou em ambos, ou em virtude de lembranças de colonização e
migração, nutrem mera crença subjetiva na procedência comum, de tal modo que
se torna importante para a propagação de relações comunitárias, sendo
indiferente se existe ou não uma comunidade de sangue efetiva. (WEBER, [1921]
1994, p. 270).

Pela diversidade ser hoje, reconhecida mundialmente, e por entendermos que o termo etnia tem se
resignificado ao longo dos séculos, entendemos que o princípio básico desse termo é de definir as
características culturais de grupos humanos, sem exclusão, nem discriminação dos mesmos. Destacamos
que nosso país foi formado não só pelos indígenas e portugueses, mas por diversos povos, etnias e nações
(africanos, japoneses, alemães, suíços, holandeses, espanhóis, coreanos etc.), e mesmo com tanta
pluralidade em todos os aspectos, estudos comprovam que ainda há uma postura etnocêntrica firmada em
nossa sociedade. De acordo com Giroux (1999), ainda estamos sob a influência do olhar colonizador e,
enquanto, assim, estivermos, não poderemos ter um discurso livre de preconceito.

Diversidade étnica na Educação Infantil

Nas últimas décadas, a Educação Infantil tem recebido destaque por parte das políticas públicas
educacionais. Em todos os documentos criados, ressalta-se a importância de se levar em conta diferenças,
diversidades e desigualdades existentes no país e das suas diversas culturas. Tal momento indica a
mudança de cenário que ocorreu com essa etapa da educação básica desde o século passado, em que a
concepção de “infâncias” e de “criança pequena” se consolidaram, considerando as crianças como atores
sociais.

Partindo do conceito de Educação Infantil na contemporaneidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil - DCNEI, fundamentando-se na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional
(1996), estabelecem três princípios norteadores: éticos, políticos e estéticos. Todos eles se apoiam na
diversidade, ou seja, consequentemente, todo o documento está embasado no trabalho a partir das, entre
outras diversidades, a étnica.

O Referencial Nacional para a Educação Infantil - RCNEI, relata as práticas correntes nas instituições de
educação infantil com relação ao tema referente. O documento narra que muitos acabam por criar
estereótipos a partir do modo como o tema é trabalhado: de forma desvinculada das relações cotidianas,
da cultura, desconsiderando o interesse das crianças sobre o assunto. O documento ressalta:

É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos,
fenômenos e acontecimentos do mundo, sejam instigadas por questões
significativas para observá-los e explicá-los e tenham acesso a modos variados de
compreendê-los e representá-los. (BRASIL, 1998, p. 166)

Para que o trabalho ocorra de forma plena, é indispensável que o professor apresente os conhecimentos
culturais da sociedade do presente e do passado, para que assim, a criança possa reconhecer as
semelhanças e diferenças entres os conhecimentos construídos entre diversos povos, proporcionando-lhes
diferenciar as explicações do senso comum e conhecimento científico, sem estabelecimentos de
hierarquias.

A curiosidade das crianças, bem como a vontade de investigação sobre os mais diversos assuntos, acabam
por colaborar nas propostas educacionais para a educação infantil na atualidade. Nesse sentido, o
processo de formulação e reformulação é imprescindível, pois está ligado à contextualização dos
conhecimentos trabalhados em sala de aula. Assim, a diversidade étnica torna-se importante pois está
intimamente ligada ao cotidiano das crianças.

O trabalho com a diversidade étnica está inserida no eixo “natureza e sociedade” do RCNEI, no bloco
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“organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar” podendo ser trabalhado de forma integrada
com os demais blocos do eixo. Nas orientações gerais para o professor, o documento ratifica, docente ter
o conhecimento atualizado dessa área, e repensar suas metodologias a cada avaliação feita. Nesse
sentido, Pimenta (2002) aponta-nos a necessidade de reflexão do professor, pois é através desse repensar
que, podemos estabelecer estratégias para proporcionarmos a construção de novos conhecimentos e
ampliação dos que as crianças já possuem.

O próprio currículo da educação infantil é concebido de forma articulada com as diversidades existentes no
contexto da instituição escolar, com o objetivo de desenvolver integralmente as crianças. O artigo 8º,
parágrafo 1º das DCNEI´s destacam a necessidade de apropriação por parte da crianças das contribuições
dos povos que originaram o Brasil, bem como a valorização, reconhecimento e respeito dos mesmos. As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africanas (2004) também consideram a diversidade essencial para um trabalho
efetivo, priorizando, assim, as diferenças para utilização de metodologias que contribuem a aprendizagem
significativa. Ressalta, ainda que,

A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para
emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos
conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de
racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados,
indispensáveis para consolidação e concerto das nações como espaços
democráticos e igualitários. (BRASIL, 2004, p. 15)

O documento do Ministério da Educação intitulado “Educação Infantil, igualdade racial e diversidade”
afirma que pensando no currículo singular das crianças pequenas, devemos pensar na criança como um
ser que “[...] desenvolve e produz cultura a partir das oportunidades e das experiências vivenciadas [...]”
dessa forma, a diversidade étnica estar incluída integralmente no currículo é essencial para a construção
da identidade social das crianças visto que “[...] a criança é participante ativa da construção da história no
aqui e agora, sendo ativa em seu processo de humanização a partir de elementos apreendidos por meio de
seus pertencimentos de classe social, de grupos étnico-raciais e de gênero.” (BRASIL, p.122).

Dessa forma, quanto mais trabalharmos o reconhecimento, a promoção e a valorização da diversidade

étnica, mais possibilitaremos às crianças o desenvolvimento das suas potencialidades, contribuindo, assim,

para a criação de uma sociedade mais solidária e respeitadora das diferenças.

Procedimentos metodológicos

Para a realização do estudo, estamos usando a abordagem qualitativa, partindo da premissa de que este
tipo de pesquisa é a que nos ajuda a apreender os fenômenos sociais e os sujeitos envolvidos nele. Como
relembra Fazenda (2008), “[...] pode-se dizer que os dados coletados ao decorrer da pesquisa de cunho
qualitativo, abrangem os sujeitos em suas especificidades, baseados nas relações estabelecidas no meio
social em que vivem”.

Utilizamos como caminho metodológico o estudo de caso, que como afirma Diehl e Tatim, (2004, p. 61):
“[...] pode ser definido como um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo
social de uma unidade, em suas diversas relações internas e em suas fixações culturais”. Para o alcance
dos objetivos propostos, (MARCONI e LAKATOS, 2010) utilizamos como caminho metodológico a pesquisa
de campo; a autora ressalta ainda que na pesquisa de campo são importantes a realização de uma
pesquisa bibliográfica, ter bem definidas as técnica para a coleta, registo e análise dos dados.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a entrevista semiestruturada e a observação
dirigida, pois através desses instrumentos reunimos “características que ressaltam sua implicação e da
pessoa que fornece as informações” (TRIVIÑOS,1995, p.138). Dessa maneira, entrevistamos 7 professores
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do 1º e 2º período (novembro e dezembro) observamos suas respectivas salas (setembro, outubro e
novembro), que totalizam 127 crianças do quadro do turno vespertino do Centro Municipal de Educação
Infantil Beta[6]. O fato de a escolha do turno vespertino se dá pela bolsista estudar pela parte da manhã.

A escolha do CMEI se deu por conta de projetos de aprendizagem que lá foram realizados pela bolsista da
pesquisa em disciplinas do 4º período do Curso de Pedagogia, bem como por colegas de turma, além de
uma professora da UFAM/FACED ter um projeto de extensão em andamento naquela instituição. Desse
modo, visto a visibilidade que o CMEI possui pela UFAM/FACED, surgiu o interesse em realizar a referida
pesquisa naquele espaço.

Optamos como método de pesquisa pela fenomenologia que, segundo Fazenda (2008), este modo de
investigação favorece ao pesquisador compreender, detalhadamente, o fenômeno a ser estudado, em que
se busca interpretá-lo na sua essência, com a condição de retomá-lo, sempre que for necessário, sob nova
interpretação.

Para a análise dos dados, estamos utilizando a análise do conteúdo, onde surgem categorias, no decorrer
do processo de observação e, juntamente com outras, já pré-determinadas, serviram para melhor
descrever os dados oriundos das variáveis qualitativas e quantitativas, Bardin (1977, p.38) detalha com
clareza essa observação, quando nos diz que “A intenção da análise de conteúdo é a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e de percepção das mensagens, inferências estas que
recorrem a indicadores (quantitativos, ou não)”.

Assim, analisamos as contradições entre a realidade do CMEI e as proposições das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação infantil para o trabalho com o tema estudado frente ao processo de formação
pessoal e social da criança. Através das entrevistas semiestruturadas, identificamos as visões dos
professores e a partir da observação dirigida, analisamos suas falas e suas atitudes em sala de aula, bem
como as metodologias utilizadas.

O Centro Municipal de Educação Infantil estudado é composto por 17 funcionários, 1 pedagoga, 1 diretora,
16 professores e são matriculadas 252 crianças. Ele é dividido em 2 blocos (A e B). No 1º bloco
localizam-se 6 salas de aula, 1 sala de agente da saúde, 1 sala de diretoria, 1 sala de depósito, 3
banheiros (sendo 1 para pessoas com necessidades especiais físicas), 1 sala de área de apoio, 1
bebedouro, 2 murais, 1 parquinho e o portão de entrada das crianças.

Há um espaço entre os 2 blocos em que se compreendem 1 tanque, 1 reservatório de água e 5 chuveiros,
sendo que próximo aos chuveiros há um espaço onde as crianças têm aula de educação física. No 2º bloco
localizam-se mais 6 salas de aula, 3 banheiros (sendo 1 para funcionários), 1 sala de secretaria, 1
bebedouro, 1 geladeira, 1 escovódromo, 1 cozinha, 1 biblioteca, 1 refeitório com 6 mesas e cada mesa
com 4 jogos de banco, 4 murais, 1 área reservada para recreação, 1 sala de informática e o portão de
entrada dos funcionários. As 7 salas utilizadas para o estudo possuem 6 lâmpadas e todas funcionam, 4
jogos de mesas e cadeiras, ar-condicionado, 2 armários, 1 mesa com cadeira para a professora.

Aproximações e Distanciamentos entre o CMEI e as DCNEI´s

Observamos as aproximações e distanciamentos entre a realidade do Centro Municipal e as proposições
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI´s. Com o que diz respeito a
importância do tema diversidade étnica pela frequência que é trabalhado na sala de aula, observamos que
durante os 3 meses, das 7 turmas observadas, não identificamos nenhum professor trabalhando a
diversidade étnica. Observamos que que o CMEI faz uso de alguns objetivos das DCNEI´s (2009) e do
RCNEI (1998) como base para o planejamento das atividades, mas ao cumprirem os planejamentos, as
metodologias utilizadas não alcançavam os objetivos propostos, além da avaliação que não ocorria.

Como mencionamos, anteriormente, observamos a ausência de um trabalho voltado para diversidade
étnica. As atividades desenvolvidas, relacionadas ao tema foram: ensaio para a dramatização da estória
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infantil “Menina bonita do laço de fita” feita pelas crianças para o evento da consciência negra,
apresentação em sala de aula dos instrumentos dos africanos e indígenas, utilização de cartazes sobre
negros conhecidos no país.

Em todas as salas, pouco percebemos sobre preconceito. Somente na hora da merenda que percebemos
rejeições de algumas crianças em relação a outras, mas para verificação real da presença de preconceito
étnico, seria necessário, que na sala de aula se permitisse a interação entre as mesmas, conversas e
atitudes, mas as salas de aula do CMEI, em muitos momentos, não se admite tais condutas.

O CMEI, em muitas ocasiões, não permite interações entre as crianças, que nos ajudam a comportar a
indicação da existência do preconceito étnico. Como dito anteriormente, o fato dos professores não
trabalharem o tema, dificulta o conhecimento acerca do preconceito existente em sala de aula, as
estratégias utilizadas, bem como as mudanças de comportamento.

Devido os professores não trabalharem o tema diversidade étnica com as crianças, houve uma dificuldade
para a observação das metodologias utilizadas, o trabalho mais próximo do tema, em que houve
apresentação de uma história e exposição de cartazes, assim, observamos que as crianças não
apreenderam o assunto abordado.

Identificação da visão dos professores em relação à diversidade étnica

Para a identificação da visão dos professores em relação a importância do tema diversidade étnica,
utilizamos a entrevista semiestruturada. Sobre a importância do tema diversidade étnica na sua sala de
aula, 5 professores afirmaram não crer na importância pois existiam outros preconceitos mais
problemáticos a se preocupar, 1 deles citou o preconceito socioeconômico como o mais preocupante em
sua sala de aula, e apenas 1 afirmou a importância do referido tema, visto que seus alunos também tem
colegas negros.

Todos concordam com os objetivos dos documentos oficiais do MEC e, afirmaram utilizá-los para o
planejamento de atividades. Todos os docentes disseram que trabalham sempre que acham necessário o
tema em tela, mas que não há uma frequência exata. Dos 7 professores, 4 responderam que não
exploram o tema por acreditar na superação do preconceito étnico em nossa sociedade, 2 professores
informaram explorar a diversidade étnica através de estórias, músicas, jogos e interações das crianças; e
1 professor informou que não explora o tema em sala por não achar significante para o trabalho com as
crianças.

Todos os professores garantiram nunca ter presenciado em sala de aula algum preconceito étnico, mas
que caso isso acontecesse, eles tentariam apaziguar a situação conversando com os envolvidos. Para os
docentes, as crianças gostam do tema diversidade étnica e não demonstram aversão, assim, o CMEI tem
desenvolvido uma postura de combate à discriminação. Segundo os professores, as metodologias são
suficientes para a garantia do aprendizado e que isso é demonstrado pelas atitudes no cotidiano do CMEI.

Discussões

As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2009, p. 05) colocam o art. 3º, inciso I da Constituição
Federal, que dispõe acerca do projeto de sociedade democrática, como uma das responsabilidades das
instituições de Educação Infantil: desenvolver um papel ativo na construção de uma sociedade livre, justa,
solidária, etc., rompendo, assim, “[...] relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de
gênero, regional, linguística religiosa que ainda marcam nossa sociedade.” (BRASIL, 2009, p. 06).

O pilar da Educação Infantil equipara-se em três princípios fundamentais como já mencionamos no
presente estudo: éticos, políticos e estéticos. Os éticos voltam-se, entre outras coisas, para a valorização
do respeito ao bem comum e às diferentes culturas, identidades e singularidades; os políticos destacamos
a formação para a cidadania, no sentido de se voltar para a perspectiva do outro; os estéticos tomam a
importância de se valorizar a sensibilidade e a diversidade das manifestações artísticas e culturais.
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A base da educação infantil é valorizar, respeitar e celebrar as diversidades existente no âmbito escolar,
bem como fora dele. Dito isso, um dos inerentes compromissos a serem perseguidos pelas instituições
dessa etapa é trabalhar a diversidade étnica, visto que a pluralidade é clara em qualquer contexto
brasileiro e o tema fornece ampla contribuição para a formação pessoal e social das crianças pequenas. É
importante destacarmos que os documentos oficiais do Ministério da Educação trabalham na perspectiva
de raças humanas, logo, as instituições também utilizam o referido termo. Mas, com relação às propostas
de metodologias, os documentos apresentam um leque de possibilidades para o trabalho com a
diversidade étnica.

As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil dispõe sobre o objetivo principal desse nível
educacional: promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo, assim, o acesso a processos
de construção de conhecimentos e a aprendizagem das múltiplas linguagens, assim como os direitos
fundamentais a todo ser humano. O objetivo primordial do documento é, essencialmente, ligado as
condições de organização curricular. Priorizamos somente a condição dois para análise do segundo ponto:
“O combate ao racismo e as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas deve
ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil.” (BRASIL, 2009, p. 10).

O documento (BRASIL, 2009, p.10) faz referência da necessidade do cumprimento das condições para o
alcance do objetivo geral. Com esse pressuposto e, relacionando-o com a segunda condição, devemos
dispor de metodologias que promovam para as crianças “[...] a construção por elas de uma relação
positiva com seus grupos de pertencimentos [...]” e ampliação do “[...] olhar das crianças desde cedo para
a contribuição de diferentes povos e culturas”. Dessa forma, apesar dos objetivos dos planejamentos do
CMEI estarem interligados com os documentos, as metodologias utilizadas, os critérios de seleção de
conteúdo e o fato de a avaliação não ocorrer, prejudica o encaminhamento do trabalho do professor, bem
como as verificações de aprendizagem das crianças.

Na busca pelo desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares
(2009) colocam a necessidade de participação das crianças nas atividades, interações entre elas e o
professor, gerando, assim, experiências concretas proporcionando aprendizagens significativas. Dessa
forma, observamos a ausência de planejamento de aula e a falta do que é essencial na educação infantil:
metodologias que acarretem em interações e criação de relações com o cotidiano das crianças; além da
falta de avaliação e compromisso em repasse de conhecimentos significativos.

Em suma, atitudes adultocêntricas como as relatadas anteriormente, acabam por inibir o comportamento
natural das crianças, prejudicando avaliações concretas e interações significativas. Em outras palavras,
detectar preconceitos em salas de aula como essas, necessitaria de mais tempo para observação, ou
aplicação de outro instrumento na pesquisa.

Nas ocasiões em que se apresentem preconceitos étnicos, as Diretrizes direcionam para a ocorrência do
diálogo, aprendendo assim, a lidar com os conflitos, proporcionando experiências para o entendimento dos
direitos, deveres e vivência coletiva que constitui a diversidade. Portanto, fica claro que as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil é conhecida e reconhecida pelos professores como um
documento de relevância para a prática pedagógica, mas que apesar de usada nos planejamentos, a
mesma não é posta em prática em nenhum momento nas salas de aula. Assim, a diversidade étnica não é
explorada enquanto temática no espaço do CMEI.

Com relação as falas dos professores, verificamos a concordância de algumas com as atitudes, visto de
dois professores que, por não acharem importante, não trabalham o tema com as crianças. A fala de um
dos professores sobre os negros, nos mostra como o termo etnia é compreendido de forma equivocada,
distorcida, em outras palavras, de forma preconceituosa, marcadas pelas questões históricas de nossas
origens.

BASTOS (2010) remete-nos à necessidade de o docente refletir e observar os processos de apropriação do
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meio social das crianças, uma vez os mesmos as reconhecem como sujeitos ativos na sociedade. Dessa
forma, ter um professor preocupado com as ações das crianças, colabora na intervenção pedagógica e no
repasse de informações adultas necessárias “[...] pois da mesma forma que o mundo atua sobre as
crianças, as crianças também participam desse mundo como sujeitos atuantes. Assim, precisam ser
estimuladas e mediadas nesse processo [...]” (BASTOS, 2010, p. 26).

O Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para Construção de Orientações Curriculares para a
Educação Infantil (2009), afirma que partindo do objetivo dessa etapa da educação básica que é a
aprendizagem em parceria, o viver em conjunto e aceitação da pluralidade na sociedade, “[...] torna-se
importante escolher metodologias que favoreçam – e ofereçam – experiências de aprendizagem através da
co-construção lúdica [...]”.

Assim, observamos que, por muitas vezes, o falado não compete com o que foi observado. Os professores
não exploram de modo efetivo a diversidade étnica e, acabam por não explorar os campos de
aprendizagem das crianças da educação infantil, limitando-se, apenas, ao ensino de letras e números,
desassociados da realidade. A relação de pertencimento das crianças é pouco desenvolvida no CMEI, o que
ocasiona menos garantias de favorecimento no coletivo de aprendizagens menos preconceituosas.

Considerações Finais

O desenvolvimento da pesquisa nos possibilitou a resposta das questões levantadas durante a pesquisa,
ainda que, parcialmente. Com os resultados parciais, podemos concluir que os professores da educação
infantil estão trabalhando ainda na perspectiva de raças, o que os leva a um equívoco teórico e, assim,
prático, pois nos documentos oficiais do MEC em que as orientações para o trabalho com a diversidade
étnica são dadas; percebemos a orientação para a valorização da pluralidade, mas ao mesmo tempo em
que se trabalha essa valorização na perspectiva de raça, a conotação arbitrária da mesma traz a ideia de
hierarquia de raças humanas.

Com as mudanças nos RCNEI para o direcionamento das DCNEI´s, pensávamos que o preconceito estava
superado na prática escolar das instituições de educação infantil, após a inserção do tema em todas as
políticas públicas educacionais para a minimização de preconceitos. Mas, ainda não é o que ocorre, vimos
sua presença conforme nos mostram os resultados do estudo realizado no CMEI Beta, em torno dessa
temática. E por essa prática ainda existir é que há necessidade de um trabalho com a diversidade étnica
em sala de aula. Para que aos poucos, se vá mudando a mentalidade, as posturas, os comportamentos e
as atitudes preconceituosas acerca da diversidade étnica existente na sociedade.

Lançamos como sugestão para contribuir na prática dos professores acerca do trabalho em sala de aula
com a diversidade étnica, que sua formação enquanto professor da educação infantil seja permanente,
contínua. Que se possa trabalhar nos currículos oficiais dos Cursos de Pedagogia, documentos como as
“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e Africanas” e o “Plano de Ação” de tal documento. Dessa forma, acreditamos que
a práxis do profissional dessa etapa da educação, estará efetivamente contribuindo para a minimização de
estereótipos e preconceitos na sociedade.
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