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Resumo: Este trabalho é fruto do resultado de uma pesquisa de conclusão do curso de Especialização
Lato Sensu, em Educação e Diversidade Étnico-cultural realizado na Universidade do Sudoeste da Bahia -
UESB, Campus de Vitória da Conquista- BA; ele considera o princípio de que a pré-escola é um dos
primeiros espaços de socialização da criança. Nesse contexto, tem-se como objetivo discutir a importância
de se trabalhar as relações étnicorraciais desde os primeiros anos de escolarização da criança tomando
como base a efetivação da Lei 10.639/2003 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Brasileira.
Ancorado na epistemologia qualitativa, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso desenvolvido
em uma pré-escola pública situada na zona rural do Km 100, na cidade de Brejões- BA.

Palavras-chave: Pré-escola. Relações Étnico-raciais. Lei n.10.639/2003.

Abstract: This work is the result of a search result of completion of the specialization Sensu Lato in
Education and Ethnic-Cultural Diversity held at the University of Southwest Bahia-UESB, Campus de Vitoria
da Conquista-BA, he considers the principle that preschool is one of the first areas of socialization of the
child. In this context, it has been the objective of discussing the importance of working the ethnic-racial
relations since the early years of schooling child&39;s drawing on the execution of Law No. 10.639/2003
National Curriculum Guidelines of the Brazilian Education. Therefore, this research is characterized as a
case study developed in a pre-public school located in rural Km 100 in the city of Brejões-BA.
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Introdução

A escola como espaço de transformação social deve proporcionar uma prática pedagógica que reconheça e
valorize as diferenças étnicorraciais, combatendo todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação.
Nesse sentido, o presente artigo busca discutir a importância de se trabalhar as relações étnicorraciais
deste os primeiros anos de escolarização da criança destacando a necessidade da efetivação da Lei
10.639/2003 das Diretrizes Curriculares Nacionais da educação brasileira que dimensiona o ensino de
História da África e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, tornando-o obrigatório na educação básica.
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Para apoiar às discussões teóricas a pesquisa apoia-se em um estudo de campo em uma pré-escola
pública, denominada Escola Bela[3], situada no povoado do Km 100, na cidade de Brejões- BA.

É importante esclarecer que mesmo havendo observações in loco, elas não são os principais instrumentos
metodológicos de pesquisada; pois, preferimos utilizar as entrevistas como principais fontes de coleta de
dados, uma vez que elas nos permitem analisar melhor as percepções dos entrevistados; são eles: o
secretário de educação do município de Brejões, a coordenadora pedagógica, a diretora e três docentes da
escola pesquisada. A participação destes na pesquisa deu maior visibilidade sobre como são abordadas as
questões étnico-raciais no contexto da educação infantil.

Para enriquecimento da pesquisa apresentamos uma breve discussão teórica focando a Lei 10.639/03,
presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais. É como não
podíamos deixar de trazer reflexões baseando-se em autores que discutem as relações étnico-raciais no
contexto da pré-escola buscamos autores como Eliane Cavalleiro (2008) que apresenta um riquíssimo
trabalho sobre esse tema no contexto da Educação Infantil, além de autores como Petronilha Silva (2007)
e Rita Cássia Fazzi (2004) que contribuíram para as reflexões sobre a construção e a desconstrução do
preconceito e da discriminação étnicorracial no espaço escolar.

A pré-escola como espaço de encontro privilegiado das diferenças, deve proporcionar para a criança uma
prática pedagógica que valorize sua identidade. Já não há espaço para a defesa de uma sociedade
homogênea e padronizada, somos antes de tudo diferentes dentro de nossas semelhanças.

Nesse sentido, Eliane Cavalleiro alega que

O entendimento da problemática étnica no cotidiano da educação infantil é
condição sine que nou para se pensar um projeto novo de educação que
possibilite o desenvolvimento e a inserção social dos futuros cidadãos da nação
brasileira, desenvolvendo neles um pensamento menos comprometido com a
visão dicotômica de inferioridade/superioridade dos grupos étnicos. (2008, p. 38)

Para a autora citada acima, a escola pode dar passos largos no combate ao preconceito e a discriminação
étnicorracial quando problematiza-los no seu cotidiano; favorecendo a desmistificação da ideia de que o
negro é inferior ao branco. É a partir das práticas pedagógicas que valorizem as relações étnicorraciais
desenvolvidas na escola que esta pode permitir que a criança negra seus direitos na sociedade. Portanto,
pensar em uma proposta educacional voltada para as relações étnicorraciais reflete na construção de um
currículo problematizador.

Assim, ao considerarmos que “a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e
negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projetos conjuntos para a construção de uma
sociedade justa, igual, equânime” (BRASIL, 2005, p. 14); é visível que ela se torna necessário no contexto
da educação infantil a fim de contribuir para formação da identidade da criança.

Cavalleiro (2008) ao analisar práticas pedagógicas que reforçam o preconceito com crianças negras de 0 a
5 anos da Educação Infantil, percebe que:

A possibilidade de as crianças receberem uma educação de fato igualitária, desde os primeiros anos
escolares, representa um dever dos profissionais da escola, pois as crianças dessa faixa etária ainda são
desprovidas de autonomia para negar o aprendizado proporcionado pelo professor (CAVALLEIRO 2008, p.
38).

A análise feita pela autora mencionada anteriormente permite considerar que a Educação Infantil pode
proporcionar à criança uma educação igualitária quando existe um comprometimento dos profissionais que
atuam neste seguimento educacional. É a partir da prática pedagógica que pode surgir ações que venha a
destruir atitudes e comportamentos que reforçam o preconceito e a discriminação étnicorraciais.
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É almejando uma educação que permita à criança, desde os primeiros anos de escolaridade, respeitar as
diferenças étnicorraciais que essa pesquisa ganha relevância; representando dessa forma, um avanço nas
pesquisas a favor do combate ao racismo e a discriminação desde a Educação Infantil.

A efetivação da lei n.10.639/2003: Uma questão de orientação

Com base nas entrevistas com o secretário de educação do município de Brejões- Ba, a diretora, a
professora coordenadora e os três docentes da Escola Bela foi possível identificar que existe certo
desconhecimento no que se refere aos objetivos e definições que são propostos através da Lei 10. 639/03.
As explicações dadas pelos entrevistados sobre o que a Lei se referia foram superficiais, o que pode ser
analisadas a partir das seguintes falas:

“Conheço a lei por já ter lido, mas não sou familiarizado com ela, nunca
desenvolvi um estudo sobre ela, mas sei que se trata da importância de se
trabalhar as questões do negro na escola” (João).

[...] “já estudei na faculdade e já participei de um encontro de formação para
professores que abordava sobre a lei, mas, aqui na escola nunca abordamos
sobre ela” (Ana[4], professora).

Esses relatos deixaram duvidas sobre como a escola pode estar desenvolvendo práticas pedagógicas que
garantam a efetivação da Lei 10. 639/03, ficando evidente a necessária formação de seus profissionais na
realização de uma educação a favor das relações étnicorraciais nas escolas do município.

Ao proporcionarmos uma breve contextualização e explicação sobre a importância da efetivação do que
propõe a Lei 10. 639/03 para valoração da população negra, Maria (Coordenadora pedagógica) conta que:

[...] trabalhamos os eixos defendidos nessa lei, através de projetos, desse modo
o professor se destina um tempo maior e de forma planejada para trabalhar esses
eixos. No entanto, independente dos projetos, no dia-a-dia em sala de aula o
professor incentiva as crianças a reconhecer a importância e o respeito a diversas
culturas, principalmente a cultura africana, por ser parte integrante da cultura
brasileira, isso é feito através de conversas, vídeos, brincadeiras, etc.

Nota-se que apesar da escola não possuir uma proposta pedagógica respaldada no que determina a Lei
10. 639/03, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e
para o Ensino de história e Cultura Afro-brasileira e Africana, de acordo com a fala de Maria, as questões
raciais são parte integrante do trabalho desenvolvido na escola. Entretanto, é importante mencionar que:

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando
a reparação, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história
dos negros brasileiros depende necessariamente de condições físicas, materiais,
intelectuais e afetivas para o ensino e para a aprendizagem (...). (BRASIL, 2005,
p. 34)

Abraçar uma educação que valorize as relações étnicorraciais exige da escola condições materiais e não
materiais para sua efetivação; apoiando-se nesse destaque procuramos saber do secretário de educação
do município, por manter uma relação de maior aproximação com todas as escolas de Educação Infantil do
município de Brejões, como as escolas trabalhavam as questões que envolvem as relações étnicorraciais.
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“Trabalhamos com bimestre temático, sendo que o quinto deles tem como tema
diversidade, ele tem como objetivo abordar sobre todas as formas de preconceito
existente na sociedade, No dia 20 de novembros teve a realização de palestras
com professores convidados da Universidade Estadual do Recôncavo Baiano, além
disso, a matriz curricular do município já trabalha com a disciplina Identidade e
Cultura no Ensino Fundamental II”. (João)

Os bimestres temáticos, que João se refere, na realidade são projetos realizados durante o ano letivo; os
temas são determinados pela secretaria de educação do município, entretanto, são as escolas que
produzem seus próprios projetos pedagógicos; assim, o tema diversidade, segundo João, permite que as
escolas trabalhem as questões étnicorraciais.

O problema que deve ser analisando a partir dessa proposta da secretaria do município sobre o
desenvolvimento desses bimestres temáticos nos levou aos seguintes questionamentos: A realização de
um projeto durante um bimestre dá conta de se trabalhar as questões étnico-raciais com os alunos Será
que os projetos permitem que as crianças reconheçam e valorizem a contribuição da população negra para
formação da sociedade brasileira

A importância das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e para o
Ensino de história e Cultura Afro-brasileira e Africana, como uma das orientações das práticas pedagógicas
está na possibilidade da escola desenvolver no aluno a desconstrução do preconceito e da discriminação
étnicorracial, assim como a valorização do negro na construção das diversas sociedades. Entretanto, essas
efetivações devem ser

(...) compreendidas dentro do complexo campo das relações raciais brasileiras
sobre o qual incidem. Isso significa ir além da adoção de programas e projetos
específicos voltados para a diversidade étnico-racial realizados de forma aleatória
e descontínua. Implica a inserção da questão racial nas metas educacionais do
país, no Plano Nacional da Educação, nos planos estaduais e municipais, na
gestão da escola e nas práticas pedagógicas e curriculares de forma mais
contundente. (GOMES, 2012 p. 10)

Como assinala Gomes (2012), trabalhar com as questões que envolvem as relações étnicorraciais na
escola não pode se restringir a projetos aleatórios e descontínuos, é preciso que o trabalho pedagógico
desenvolvido na sala de aula esteja em consonância com as propostas de todo sistema educacional,
abrangendo tantos os setores superiores de ensino como a gestão e o currículo da escola.

Ao indagar a Ana, diretora da Escola Bela, sobre como são abordadas as questões étnico-raciais na escola,
diz que

O que a entrevistada deixa entender é que as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola são mais
voltadas para as questões culturais, sem com tudo, abranger as relações étnico-raciais. Essa fala nos
permite pensar se é possível abordar sobre cultura sem relacioná-la às questões étnico-raciais. Se isso
acontece, existe certa omissão da escola às discussões que envolvem a valorização e a participação do
negro na história e na cultura. Além disso, como aborda Cavalleiro (2008, p.98) “o silencio que atravessa
os conflitos étnicos na sociedade é o mesmo que sustenta o preconceito e a discriminação na escola”.

Para os entrevistados Carla e João, respectivamente

“uma das dificuldades para se trabalhar essa lei é a falta de material didático para
os alunos”.
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“não temos nenhum trabalho específico para Educação Infantil sobre as questões
étnicorraciais no município, mesmo porque não temos nem livros didáticos para
esses alunos”.

De acordo os falantes, fica claro que mesmo estes considerando a implementação da Lei 10.639/03 muito
importante, mantêm certo desânimo em relação a sua efetivação na escola, principalmente quando a
questão se refere à disponibilidade de materiais didáticos direcionados para o ensino das relações
étnicorraciais na Educação Infantil. É notório que muitas escolas não dispõem de materiais didáticos
direcionados para o trabalho das relações étnicorraciais na sala de aula. Entretanto, Silva (2007, p. 500)
explica que as dificuldades para implementação da Lei 10.639/2003 não parte apenas disso, mas,

(...) se devem muito mais à história das relações étnico-raciais neste país e aos
processos educativos que elas desencadeiam, consolidando preconceitos e
estereótipos, do que a procedimentos pedagógicos, ou à tão reclamada falta de
textos e materiais didáticos. Estes, hoje, já não tão escassos, mas nem sempre
facilmente acessíveis.

Para o autor citado, a falta de materiais didáticos, assim como de outros suportes pedagógicos, já não
podem ser compreendido como obstáculos para que a escola deixe de trabalha as relações étnico-raciais.
Segundo Silva (2007) as dificuldades de realizar uma prática pedagógica que dê maior visibilidade ao
negro é fruto de um longo processo educacional que sempre privilegiou a reprodução da visão europeia
nas escolas ao longo da história da educação brasileira.

Uma fala que nos chamou atenção foi a de João, ao confidenciar que para ele

(...) a supervalorização da história africana pode fazer com que as contribuições
da Europa e outros povos brancos como os gregos e romanos sejam ignorados ou
esquecidos; além disso, a implementação da Lei 10.639/03 não pode ser uma
forma de culpar o branco e descontar os ressentimentos.

A fala do entrevistado pode ser analisada como uma forma de resistência à efetivação das políticas
educacionais favoráveis a inclusão de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Pois, ao contrário do
que ele diz, sabemos que a Lei 10.639/03 tem como propósito “ampliar o foco dos currículos escolares
para a diversidade cultural, racial e econômico” (BRASIL, 2005, p. 17), e não negar as contribuições dos
diversos povos na formação das sociedades.

Ao fim da entrevista, o secretário de educação do município nos anima ao comentar que “a proposta
curricular do município está sendo revisada, e agora ao tomar conhecimento mais especificamente sobre
Lei n.10.639/2003, teremos o cuidado de incluí-la”.

Essa fala do entrevistado, mesmo revelando certa expectativa de mudança no currículo da Escola Bela,
deixa claro que ainda há muito que fazer para o desenvolvimento de uma educação que valorize a
igualdade étnicorraciais, principalmente no que se refere à Educação infantil.

O negro e a educação: As marcas do racismo na educação infantil

Nilma Gomes (2012) revela que só foi nos anos 70 com a criação dos cursos de pós- graduação que
intelectuais integrantes ou influenciados pelo Movimento Negro passaram a “produzir conhecimento sobre
as relações étnico-raciais” (p. 4), trazendo à tona questões que envolviam o negro e a educação. A autora
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destaca também que, nesse momento histórico, “desencadeia-se um processo de pressão ao Ministério da
Educação, aos gestores dos sistemas de ensino e às escolas públicas sobre o seu papel na superação do
racismo na escola e na sociedade” (p. 4).

Além disso, só é na década de 90 que as políticas públicas de educação pós-ditadura militar de caráter
universal são implementadas, contudo, elas não atendiam à grande massa da população negra e nem se
comprometiam com a superação do racismo. “As demandas do Movimento Negro a partir de então buscam
a afirmar, de forma mais contundente, o lugar da educação básica e superior como um direito social e,
nesse sentido, como direito à diversidade étnico-racial” (p.7). É nesse contexto, que a pressão política do
Movimento Negro tem como conquista a criação dos “Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nos anos
de 1995 e 1996, com o tema transversal Pluralidade Cultural. Neste, as questões da diversidade foram
estabelecidas em uma perspectiva universalista de educação e de política educacional”. Entretanto,
Gomes, demonstra algumas críticas a essa conquista ao compreender que

Os PCNs têm forte apelo conteudista, o que pressupõe a crença de que a inserção
de “temas sociais” transversalizando o currículo seria suficiente para introduzir
pedagogicamente questões que dizem respeito a posicionamentos políticos,
ideologias, preconceitos, discriminação, racismo e tocam diretamente na
subjetividade e no imaginário social e pedagógico. (Gomes, 2012, p. 9)

Essa análise feita pela autora, citada anteriormente, revela que a construção dos PCNs, bem como suas
propostas, não dá conta de combater o preconceito e a discriminação étnicorracial, uma vez que, a
utilização dos temas transversais nem sempre são bem aceito e abortados na escola. Essa questão esbarra
ainda na dificuldade da realização de prática pedagógicas que visem valorizar e reconhecer as
contribuições da população negra na construção da sociedade brasileira.

João, um dos entrevistados, ao falar do racismo diz que “ele existe no Brasil, mas é difícil de ser
combatido, pois acontece de forma disfarçada, as pessoas tem uma concepção de que o negro não sofre
com isso, mas constantemente é tratado de forma diferenciada”.

Essa colocação, mostra que existe um pessimismo em relação a possibilidade do negro ser tratado de
forma igualitária da sociedade, pois, como coloca o entrevistado, o racismo não aparece, na maioria das
vezes, de forma explícita, mas dissimulado nas mais diversas relações sociais.

Com base nas discussões feitas por Florestan Fernandes (1965) sobre o mito da democracia racial, é
possível compreender que esse pessimismo revelado na fala do entrevistado é reflexo de um longo
processo de interiorização do negro na sociedade brasileira. E que de certo modo, dificulta o rompimento
das atitudes e dos comportamentos que, mesmo de forma inconsciente, é carregado de preconceito contra
o negro.

A pré-escola como espaço de construção e desconstrução do preconceito e da discriminação
étnicorraciais

A criança é um ser histórico que se desenvolve socialmente através da interação e das relações que
vivencia no seu dia-a-dia. Portanto, sendo a pré-escola um dos primeiros espaços sociais ao qual ela entra
em contato e que direta ou indiretamente interfere na construção de sua identidade, compreendemos que
era necessário analisar se a Escola Bela vivencia práticas racistas, e se existem quais intervenções são
utilizadas para combatê-las.

Ao seguir essa ideia, procuramos analisar através das narrativas dos entrevistados, comportamentos e
atitudes que poderiam ser entendidos como favoráveis à discriminação e ao preconceito contra o negro.
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Nesse sentido, que Ana, a diretora da escola, conta que:

•

A fala da professora revela que existe certa intolerância étnicorracial, no caso das crianças brancas em
relação às negras na escola. Com base nisso, buscamos analisar algumas pesquisas realizadas por
Cavalleiro (2008) que revelam a ausência de preconceito entre crianças que ainda estão na Educação
Infantil. Ela cita que na verdade o que ocorre é que “o professor da pré-escola brasileira apresenta
dificuldades para perceber os problemas que podem aparecer nas relações entre crianças pertencentes a
diferentes grupos étnicos” (p. 37), contribuindo, desse modo, para que a criança reproduzam atitudes e
comportamentos mesclados de preconceitos e discriminação contra o negro.

Além disso, estudos realizados por Rita Cássia Fazzi (2004, p. 56) apresentados a partir de “dados de
Porter (1973), produzidos em uma pesquisa com crianças norte-americanas de 3 a 5 anos, mostram que a
cor torna-se um conceito com grande carga afetiva por volta do quarto ano”. Segundo esses dados,
podemos constatar que as crianças da pré-escola define a diferenciação da cor através das relações de
afetividade uma com as outras, mas isso não pode ser tratado como uma “consciência racial” [5] da
criança nessa fase.

A professora Ana, ao relembrar o seu tempo em que era aluna diz que “no tempo da gente as coisas eram
diferente, éramos todos amigos”, em seguida ao se referir a Escola Bela cita que

Outro dia, no início da aula, quando todas as crianças estavam chegando, muitos
correndo, eufóricos para entra na sala, uma professora com voz irônica falou
‘esses neguinhos não faltam’, ela falava como se não quisessem que eles viessem
para a escola. Então, eu acho que isso é preconceito.

A entrevistada deixa transparecer que a fala do professor, ao qual cita, refletia certa inferiorização em
relação a um grupo de crianças ao referí-las como “esses neguinhos”. Essa atitude revela que o professor
pode reforçar o racismo de forma inconsciente ou consciente ao usar certas palavras para se referi à
criança negra.

Entretanto, Maria diz nunca ter vivenciado fatos discriminatórios contra pessoas negras na escola
afirmando com a seguinte fala: [...] “no meu local de trabalho nunca presenciei nenhum tipo de ato
discriminatório, acredito que isso aconteceu pelo fato da escola está inserida em um local pequeno, onde
todo mundo se conhece e se respeita”.

Para Cavalleiro (2008, p. 39), “O silêncio do professor, no que se refere à diversidade étnica e às suas
diferenças, facilita o desenvolvimento do preconceito e a ocorrência da discriminação no espaço escolar”.
Dessa forma, é importante compreender que a omissão do professor diante das situações que refletem
atitudes de preconceito contra o negro contribui para reforçá-lo no dia-a-dia na sala de aula.

Interessante abordar que apesar de haver algumas contradições entre os entrevistados ao responderem se
há ou não preconceito e discriminação étnicorraciais na escola, todos afirmaram existir a necessidade de
trabalhá-los com as crianças. Pois, eles creditam, assim como Carla “que desde a infância devemos
trabalhar com esses assuntos para que as crianças aprendam a respeitar as diferenças do outro”.

Todos os entrevistados disseram serem contra o preconceito e a discriminação étnicorracial, alguns deles
declararam:

“sou totalmente contra ao tratamento preconceituoso e discriminação
étnicorracial, pois entendo que somos todos iguais, portanto a cor, não nos torna
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melhor ou piores que ninguém, apenas temos características diversas”. (Maria)

“as práticas preconceituosas e discriminatórias contra o negro “impedem o
cidadão de ter uma vida plena na sociedade em que vive”“. (Ana)

“penso que os atos preconceituosos e discriminatórios são típicos de pessoas sem
caráter e vazio de sentimento e de amor ao próximo” (Marta)

Fica evidente a partir da análise das falas das professoras o desprezo às práticas racistas, entretanto, isso
não é suficiente para comprovar se elas estão ou não no dia-a-dia da sala de aula, uma vez que,
raramente as pessoas racistas declaram seu preconceito contra o negro. Portanto, é possível afirmar que
elas compreendem que o preconceito e a discriminação étnicorracial impedem que o negro seja tratado de
forma igualitária na sociedade.

Considerações finais

É sabido que a educação por si só não consegue derrubar os muros que impedem que todos os indivíduos,
independente de seu grupo étnico, sejam considerados iguais de direitos; entretanto, ela pode ser um dos
principais meios de conscientização e de luta contra a discriminação e o racismo na sociedade. Portanto,
hoje, as políticas educacionais a favor da igualdade étnicorraciais têm como tarefa lutar para que as
conquistas alcançadas pela população negra ao logo da história não se percam ou seja ignoradas no
contexto escolar.

O apoio do Estado, através da criação das políticas educacionais que defendem o reconhecimento e a
valorização da participação do negro na formação do Brasil, deve ser compreendido como um importante
passo para igualdades etnicorraciais. Assim, como é importante compreender também que esse apoio
deve ser garantido por todos, já que a discriminação contra o negro é uma construção histórica e coletiva.

Diante a realidade da escola em que se realizou a pesquisa constatou que seus profissionais necessitam de
uma formação que garanta a efetivação da Lei 10.639/0, expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais
da educação brasileira que dimensiona o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira no currículo
escolar, que os possibilite trabalharem de forma adequada com as necessidades da pré-escola. As falas
apresentadas nas entrevistas do secretário da educação do município, da diretora, da coordenadora
pedagógica e de alguns professores, revelaram existir ainda muitas incompreensões em como desenvolver
práticas pedagógicas que valorizem e reconheçam a importância das relações etnicorraciais na educação
infantil.

As entrevistas revelaram contradições e ambiguidades em relação aos relatos e as práticas relacionadas ao
trabalho com as relações étnico-raciais na Escola Bela. Os projetos e atividades culturais são
compreendidos pela escola como um dos principais meios de abordagens sobre a história afro-brasileira e
africana com as crianças da pré-escola.

Entretanto, essas práticas não são vivenciadas durante todo ano letivo, mas em momentos específicos do
calendário escolar; além disso, elas ainda são abordadas de forma superficiais, não existindo uma
orientação pautada na Lei 10.639/2003 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Brasileira que
dimensiona o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, tornando-a
obrigatório na educação básica.

O caminhar da pesquisa nos levou a compreender também que a escola ainda vivencia práticas racistas
que são reproduzidas diariamente através de falas, ou até mesmo, de comportamentos dos próprios
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educadores. Essa presença do racismo no espaço escolar pode ser analisada como uma consequência do
processo de exclusão e subordinação sofrida pela população negra na história da sociedade brasileira e
também pela incapacidade dos profissionais da educação em abordá-las em sala de aula. Podemos
considerar também que a escola reproduz o racismo por ser vivenciado na sociedade, o que permite
entendê-lo como um fenômeno construído de forma coletiva e não individualmente.

A inexistência de uma proposta curricular que atenda as propostas das políticas educacionais a favor da
valorização e do respeito às diferenças étnicorraciais acaba contribuindo para a realização de atividades
desorientadas e sem permitir as crianças o reconhecimento de sua identidade. Além disso, a ausência de
formação dos docentes que atenda as perspectiva de uma educação que valorize as relações étnicorraciais
na pré-escola contribui para que as propostas dessas políticas não sejam contempladas plenamente.

Esses fatores colaboram para que a discriminação e o preconceito racial permaneçam ignorados no
cotidiano da pré-escola. Entretanto, eles não podem ser tomados como impedimentos para que se
trabalhem as questões étnico-raciais na educação, uma vez que, atualmente, o próprio Ministério da
Educação já disponibiliza orientações, materiais didáticos e sugestões de como abordá-las na sala de aula.

Portanto, trabalhar a história e a cultura africana e afro-brasileira, desconstruir o preconceito e a
discriminação étnicorraciais na Educação infantil parte, principalmente, do interesse e da busca de
mudança de posturas e comportamento de todos os profissionais da educação.

A criança constrói a ideia de si e dos outros indivíduos através da interação e das relações que estabelece
no meio em que vive. Assim, é possível considerar que as práticas pedagógicas que norteiam as atividades
cotidianas da pré-escola comprometem a construção da identidade da criança negra, pois, à medida que
sua origem, sua cultura e até mesmo sua aparência física são ignoradas ou tratadas como inferiores no
espaço escolar, ela acabam vítimas de um processo educacional excludente e racista.

Para que a pré-escola desenvolva uma prática pedagógica que permita à criança negra reconhecer e
valorizar sua identidade, é necessário que os profissionais da escola sintam-se comovido em buscar
conhecer e construir estratégias para esse fim; pois, já não é mais aceitável a reprodução de
comportamentos, mesmo de forma implícita, que venham a excluir ou inferiorizar a criança no espaço
escolar, já que esta deve ser um espaço de humanização do indivíduo.
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