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Resumo: O presente artigo teve como objetivo principal investigar o que as professoras 

pensam sobre as relações raciais na Educação Infantil na perspectiva de construção de 

uma autoimagem positiva da criança negra. Realizamos entrevistas semi-estruturadas 

com dez professoras da Educação Infantil da rede municipal de ensino do Recife e da 

rede particular de ensino. A pesquisa aponta que as professoras alegam dificuldades 

para trabalhar o tema das relações raciais devido a pouca ou nenhuma formação a 

respeito da temática. Elas afirmam ainda que quando a escola oferece alguma formação 

sobre o tema, o faz de forma fragmentada não explorando - a em profundidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A criação de um espaço para que a criança tivesse a sua infância exercitada além do 

espaço familiar, foi reivindicado pelos movimentos sociais populares devido à inserção da 

mulher no mercado de trabalho, como também, a antecipação crescente da escolarização de 

crianças, etc. Abramowicz afirma que: 

 

A educação infantil passa por um momento 

fundamental: o processo de universalização desta 

etapa da educação básica, que tem sido conquistada a 

partir das lutas da sociedade civil organizada, em 

fóruns, das lutas das mulheres, dos partidos populares, 

etc. No entanto precisamos estar atentos, pois a 

questão da qualidade de ensino na educação infantil 

não pode estar dissociada da universalização, as 

crianças, nessa etapa, são muito pequenas e com 
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repertório menor contra o embate contra o ensino de 

má qualidade (ABRAMOWICZ, 2003, p. 13,14). 
 

          No Brasil historicamente originou-se formas diferenciadas de ofertar a educação 

infantil, uma é a pré-escola, oferecida para os filhos da classe média, a outra é a creche, 

oferecida para os filhos das trabalhadoras, para os pobres. De um modo geral, os profissionais 

que atuam na educação infantil tem um prestígio social inferior aos profissionais de outras 

modalidades de ensino. No entanto, ao que se referem aos profissionais da educação infantil, 

os da pré-escola tem maior prestígio que os da creche. As primeiras ganham mais que as 

segundas, as exigências de formação profissional e carga horária de trabalho também são 

diferenciadas. De acordo com Abramowicz, a educação das crianças pobres sempre esteve 

associada à falta. A autora afirma ainda que: 

 

“As categorias de infância e pobre têm servido na área das Ciências 

Humanas, sobretudo, para a desqualificação, por um lado, das crianças, que são 

compreendidas, apenas, como aquelas que têm e não têm infância e, por outro lado, 

os pobres, que são aqueles em quem predomina a falta. Falta de educação, falta de 

cultura escolar, falta de moradia, falta de consciência, massa amorfa, senso comum 

e, finalmente, o fracasso escolar que, até hoje, é atribuído, prioritariamente, às 

crianças mais pobres. É urgente pensarmos as crianças pobres para além da falta” 

(ABRAMOWICZ, 2003. p.15). 

  

Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para seu desenvolvimento 

cognitivo. Nesse sentido a pesquisa de Cavalleiro (2003) promove uma reflexão sobre o fato 

de um ambiente positivo e adequado as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos pode levar a 

criança ao sucesso como adulto. Embora a Emenda Constitucional 59/2009 já estabeleça a 

obrigatoriedade de matricular a criança de 4 anos na escola até o ano 2016 o Plano Nacional 

da Educação de 2011 prevê a ampliação da educação infantil 2020 de forma a atender 50% da 

população.  A universalização da educação infantil é um desafio, assim como, a discussão da 

temática sobre as relações raciais na escola, que embora complexa, se faz necessária por 

vários motivos, dentre eles, o mito da democracia racial muito defendido em nossa sociedade. 

Entendemos a escola como espaço de construção e reprodução das práticas sociais, ou seja, o 

racismo é uma prática social e a escola faz a manutenção da mesma, portanto, se a escola 

constrói, reproduz práticas que podem prejudicar o desenvolvimento dos educandos em 
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processo de formação, ela também pode ser um espaço de construção de uma imagem positiva 

do estudante negro (a). 

               A escola pode contribuir para o combate do preconceito a partir de um trabalho 

efetivo com práticas antirracistas que busquem a construção de uma autoimagem positiva da 

criança negra. Esse trabalho deve começar ainda na educação infantil, pois essa é uma etapa 

importante do desenvolvimento do sujeito. Segundo Cavalleiro (p 10, 2003), “A relação diária 

com crianças de quatro e seis anos permitiu identificar que, nesta faixa de idade, crianças 

negras apresentam uma identidade negativa em relação ao grupo étnico ao qual pertencem”. 

Assim para Souza e Batista (2010), 

 

Os estudos realizados pelas pesquisadoras Abramowicz (2006), Cavalleiro 

(2000 e 2001) e Gomes (2005 e 2006), também apontam que a escola, 

enquanto agente de transformação social, permite através de seu silêncio que 

culturas tais como a negra e a indígena sejam negadas, contribuindo assim 

para o fracasso escolar de crianças negras e a construção de sentimentos de 

inferioridade. Esses aspectos podem ser percebidos quando a escola 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 e BATISTA, 2010, p. 2). 

 

  O nosso interesse em pesquisar sobre as relações raciais na educação infantil e as 

concepções de professores sobre aquelas relações e os processos de construção das   

Identidades raciais das crianças negras , se deu a partir das nossas experiências enquanto 

criança negra no ambiente escolar e as marcas que essas nos deixaram, também, por meio da 

vivência na disciplina de Pesquisa e Práticas Pedagógica e a uma experiência de estágio numa 

creche da Prefeitura da Cidade do Recife num período de quatro meses.  

              Durante as intervenções das disciplinas de (PPPs) e a vivência no local estágio foi 

possível perceber como a prática do racismo no ambiente escolar é uma constante, sendo 

silenciado ou descaradamente praticado, aspectos que deixam a criança negra em situação de 

desigualdade nos processos de desenvolvimento e com um grande impacto social. Nesse 

sentido, ofensas, xingamentos, atitudes preconceituosas praticadas na presença do educador 

sem que este interfira desencadeiam reflexões e questionamentos, pois ou o profissional não 

sabe lidar com o conflito ou corrobora com as ideias preconceituosas. Para Cavalleiro (2003 

p. 10), o silêncio do professor facilita novas ocorrências, reforçando inadvertidamente a 
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legitimidade de procedimentos preconceituosos e discriminatórios no espaço escolar e, com 

base neste, para outros âmbitos sociais. 

Assim, este trabalho de pesquisa visa promover reflexões sobre o papel da escola 

como um espaço de promoção da alteridade e do respeito ás diferenças. Dessa forma, nossa 

pesquisa levantou os seguintes questionamentos: Como os docentes da educação infantil 

percebem e exploram a educação das relações raciais? Como sistematizam suas práticas? As 

docentes se sentem preparadas para trabalhar com a temática? Como foi o processo de 

formação inicial e continuada daquelas docentes em relação à temática? 

             Buscaremos responder essas questões ao longo desse artigo, a partir das análises dos 

dados obtidos. 

            Apresentaremos primeiro o nosso marco teórico, logo depois o nosso caminho 

metodológico. Por fim, trazemos nossos resultados e finalizamos com nossas considerações 

finais. 

 

 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Educação Infantil e o processo de socialização  

            A primeira socialização do individuo é uma etapa fundamental do seu 

desenvolvimento. Ao interagir com outras crianças haverá o desenvolvimento de habilidades, 

valores, atitudes, ou seja, a criança começa a ser inserida em seu grupo social. 

 

 

 

 

 

             É na constituição de 1988, primeiro documento legal, que está à definição da 

Educação Infantil como direito de todas as crianças. Em 1990, o ECA, lei nº 8.069 reforça 

que é responsabilidade do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de 

0 a 6 anos de idade, e menciona também a questão do respeito a valores culturais, ou seja, 

compreende-se a necessidade dessa socialização. 

“A socialização torna possível à criança a 

compreensão do mundo por meio das experiências 

vividas ocorrendo paulatinamente a necessária 

interiorização das regras afirmadas pela sociedade. 

Nesse início de vida a família e a escola serão os 

mediadores primordiais, apresentando/significando 

o mundo social”(Cavalleiro, p 16, 2003). 
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              Por tanto, em 1996, a lei nº. 9.394, que instituiu as atuais Diretrizes e Bases da 

Educação Básica Nacional diz que a Educação Infantil faz parte da primeira etapa da 

Educação Básica e seu objetivo é desenvolver a criança de forma integral nos aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais em conjunto com a família e a comunidade onde ela está 

inserida. Embora, essa lei não tenha deixado clara a necessidade de autorização para o 

funcionamento das instituições de Educação Infantil pelo poder Público, é nela que se afirma 

o dever do Estado e se reforça a necessidade da gratuidade do atendimento, portanto, o direito 

da criança de 0 a 6 anos à educação. 

2.2. Padrão estético negro, a escola e a formação de professores 

        A escola é considerada um espaço possível para construção de identidades, sendo que no 

caso do negro, nem sempre o seu padrão estético é lembrado de maneira positiva, ou seja, a 

estética negra no espaço escolar não é bem vista. Ela não aparece nesse espaço como base 

para construção da identidade. Como diz Gomes, 

 

“O entendimento da simbologia do corpo negro e dos sentidos da 

manipulação de suas diferentes partes, entre elas, o cabelo, pode ser um dos 

caminhos para a compreensão da identidade negra em nossa sociedade. Pode 

ser, também, um importante aspecto do trabalho com a questão racial na 

escola que passa despercebido pelos educadores e educadoras” (p. 174, 

2003). 
    

 

          É necessário articular educação, cultura e formação de professores com um olhar sobre 

a identidade, nesse sentido, devem-se inserir na formação inicial de professores e nos 

processos de formação continuada, disciplinas, debates, discussões que privilegiem a relação 

de cultura e educação, numa perspectiva antropológica promovendo a reflexão e até mesmo a 

construção de identidade. 

        As formas de culturas numa sociedade legitimam comportamentos, padrões, que fazem 

com que o grupo social se reinvente. E assim foi todo o “legado” histórico e social que a 

exploração exercida pelo homem branco sobre o homem negro deixou, a escravidão, e assim 

os seus produtos tais como: racismo, discriminação, falsa democracia racial, desigualdade, 

preconceito, etc. 

        A escola é mais um espaço onde esses comportamentos, padrões irão estar presentes. É 

considerando a discriminação racial como produto de uma herança cultural e a escola como 

mais um espaço legítimo e responsável por transmitir toda produção dessa cultura, que se 
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deve ter um olhar mais atento para a formação dos sujeitos responsáveis por mediar essa 

transmissão. 

 

“A escola é vista, aqui, como uma instituição em que aprendemos e 

compartilhamos não só conteúdos e saberes escolares, mas, também, valores, 

crenças e hábitos, assim como preconceitos raciais, de gênero, de classe e de 

idade. É essa visão do processo educativo escolar e sua relação com a cultura 

e a educação — vista de uma maneira mais ampla — que nos permite 

aproximar e tentar compreender melhor os caminhos complexos que 

envolvem a construçãoda identidade negra e sua articulação com os 

processos formativos dos professores e das professoras. É também essa visão 

que nos possibilita compreender a presença da dimensão educativa em 

diferentes espaços sociais e não somente no interior da escola”. (Gomes, p. 

170/71, 2003). 

 

2.3. A construção da autoimagem 

            Para compreender o processo de constituição social do sujeito é imprescindível 

conhecer os conceitos de autoimagem e identidade racial.  Considerando a etimologia da 

palavra autoimagem “auto” é do grego AUTÓS que significa próprio, a si mesmo ou por si 

mesmo. Já a palavra “imagem” tem origem no latim IMAGO que significa cópia, aparência, 

aspecto, ou seja, significa o modo como cada um se define. Essa imagem é construída com 

base em reflexões do passado que irão influenciar no comportamento do individuo. 

             O processo de autoconceito é adquirido por aprendizagem. Ao interagir com pessoas, 

em princípio, no âmbito familiar e posteriormente nas relações escolares, a criança recebe um 

retorno que pode ser verbal ou simbólico que pode reforçar ou desconstruir a imagem 

(positiva ou negativa) que ela faz de si mesma, de certo modo, é possível concluir que a 

criança se enxerga nos olhos do outro.   

Corroborando com esse raciocínio, entende-se a construção da identidade de um individuo 

como um processo múltiplo e dinâmico e considerando que vivemos em uma sociedade 

preconceituosa que classifica as pessoas como superiores ou inferiores por diferença de raça, 

religião, posição econômica, sexo, essa discriminação influencia, na maioria das vezes 

negativamente, na identificação da criança com seu grupo étnico – racial, bem como, reforça a 

ideia de que um grupo é melhor e superior ao outro. 
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2.4 Identidade Racial 

            Toda socialização é fundamental e/ou significativa para promover o desenvolvimento 

da criança. Nesse primeiro momento da criança (faixa etária de zero a seis anos de idade) a 

família e a escola serão seus espaços primordiais de socialização, serão seus mediadores 

frente ao mundo que foi constituído antes de sua existência. É durante esse processo de 

socialização que a criança começa a interiorizar seu lugar no mundo, incorporar papeis 

sociais, ou seja, inicia-se um delineamento das características que irão formar sua 

personalidade e identidade. Segundo Cavalleiro (2003), Borges Pereira afirma que uma das 

funções da socialização é a construção da pessoa humana dentro dos ideais ou modelo de 

pessoa definido pela sociedade. 

           Dessa forma, a identidade do sujeito é o resultado de um processo de construção social, 

onde nos enxergamos através do olhar do outro. Considerando que interagimos em uma 

sociedade preconceituosa que ao longo da história construiu uma visão negativa do negro. A 

socialização da criança negra será embasada por modelos insatisfatórios e estereótipos 

negativos sobre o negro. Sendo assim, não seria precipitado assegurar que a ausência de 

atividades antirracista na sala de aula e na escola com a intenção de promover boas relações 

raciais, favoreça a construção da diferença como desigualdade e do negro como inferior. 

Ao iniciar o processo de escolarização a criança negra se depara com o 

preconceito por não se enquadrar no modelo de branquetude legitimado pela 

sociedade. A criança negra começa a ser preterida devido a sua aparência, o 

fenótipo, a cor da pele, cabelo, a participação em religiões de matrizes 

africanas, posição social, entre outros. Esse preconceito está tão naturalizado 

que a própria criança negra incorpora uma mentalidade branca, rejeitando 

sua aparência e a cultura do seu povo, conforme afirma Algarve na citação 

abaixo:   “Como branco, se vê e se faz ver como superior, de certa estes, sua 

matriz africana, e se efetiva no momento em forma essa é uma estratégia, 

para sendo negro, fazer-se reconhecer pela sociedade que o discrimina, aqui 

vence a ideologia do branqueamento. Ideologia essa, que segundo Silva, 

A.C. (2000) e Domingues (2002) representa a interiorização dos modelos 

culturais brancos pelos negros, como que esquecendo que uma pessoa 

internaliza uma imagem negativa de si própria e uma imagem positiva do 

outro, tentando se aproximar ao máximo de outro que possui atributos 

positivos.” (ALGARVE, V. A, p 01, 2006). 

 

 

3. METODOLOGIA 

Nossa pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, que segundo Minayo (2007), “[...] 

se ocupa de um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado”, trabalhando 
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assim [...] com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes” (MINAYO, 2007, p.21).  

             O instrumento de pesquisa utilizado foi entrevistas semi-estruturadas com 10 

professores da Educação Infantil, que, segundo Minayo (2007), é composta de perguntas 

abertas e fechadas, possibilitando ao entrevistado uma flexibilidade na dinâmica das questões.  

       Para o desenvolvimento dessa pesquisa, escolhemos 10 professores da Educação Infantil, 

5 (cinco) lecionam na rede privada e 5 (cinco) na  rede pública. As escolas são localizadas nos 

bairros de Sitio Novo (uma escola publica - A e uma privada - B) e Salgadinho (escola 

publica - C) em Olinda – PE. As escolas pesquisadas trabalham com turmas de educação 

infantil. A unidade de ensino A e B dispõem de 2 turmas de educação infantil e a unidade de 

ensino C tem 4 turmas. As unidades de ensino A e C são de médio porte. Já a escola B é de 

grande porte. As três escolas são frequentadas por pessoas oriundas das classes populares. 

    Uma das professoras entrevistadas atua em uma creche comunitária localizada no bairro de 

Boa Viagem na cidade do Recife, atende 122 crianças de 0 a 4 anos de idade que moram na 

comunidade entra a pulso. A creche é mantida por doações de pessoas físicas e de alguns 

recursos da prefeitura do Recife. Ou seja, funciona através de doações. O espaço dispõem, 

para o atendimento das crianças, de duas psicólogas (voluntárias), duas coordenadoras 

pedagogia, coordenadoras administrativas (moradoras da comunidade e contratadas), diretor 

administrativo, diretora (gestora), contador, etc.  

       Das professoras entrevistadas duas tinham formação no Normal Médio e oito em 

Licenciatura em Pedagogia, com tempo de atuação na educação infantil de no mínimo dois 

anos e máximo de vinte e um anos. 

      Tentamos identificar e entender como as docentes atuavam nas salas de aula frente à 

questão do racismo, e se percebiam deficiências no seu processo formativo para o trabalho 

com a temática, se eram omissas nas situações de preconceito racial ou se desenvolviam 

atividades que visassem à eliminação do racismo, porque sabemos que na sala de aula as 

crianças negras são geralmente expostas a práticas racistas.  

           Para análise dos dados, utilizamos a análise temática de conteúdo, que segundo 

CHIZZOTTI, 1998 “[...] é um método de tratamento e análise de informações”, cujo objetivo 

é” [...] compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

latente, as significações explicitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 1998, p.98). 

A seguir apresentaremos os resultados de nossas análises. 
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4. RESULTADOS 

           Para as entrevistas fizemos alguns questionamentos sobre a forma como professoras 

lidavam com a questão racial em sala de aula, se tinham presenciado alguma situação de 

racismo em sala de aula, qual a postura dela quando essas situações se faziam presentes, como 

também, se desenvolviam projetos, atividades que visassem ao fortalecimento ou não da 

identidade racial da criança negra.  

Durante as entrevistas foi possível constatar a homogeneidade nos discursos das 

professoras. Era esperado que houvesse certa divergência de opiniões por se tratar de 

diferentes redes (escola publica e particular), mas essa uniformidade na fala das entrevistadas 

pode ter vários fatores, entre eles, o fato das escola e da creche estarem localizadas em áreas 

de periferia e o publico alvo ser pessoas da classe popular. 

 Outro ponto que pode ser destacado é que quando se trata das relações étnico raciais o 

assunto simplesmente não é discutido, pois a escola se traduz num ambiente harmonioso onde 

negros e brancos usufruem das mesmas oportunidades, ou seja, a escola é idealizada, seus 

alunos passaram ilesos pelo processo de socialização e não assimilaram nenhum 

comportamento racista.   

             A maioria das entrevistas foi realizada no ambiente de trabalho das professoras, ou 

seja, durante o intervalo ou então no final do expediente, sendo assim, algumas vezes o tempo 

foi um fator que nos preocupou, no entanto, foi possível realizar as entrevistas sem tanta 

dificuldade. 

 

4.1. A afirmação da identidade racial 

             Durante as entrevistas foi possível perceber que as professoras negaram seu 

pertencimento racial, usando o termo (morena) para definir a sua cor/raça. Das dez 

entrevistadas apenas uma falou que era negra, quando observando o fenótipo das 

entrevistadas, 6/10 poderiam ser identificadas como negras. Percebemos que existe uma 

dificuldade em afirmar o pertencimento racial devido à imagem negativa do negro que foi 

construída ao longo da história. Sendo assim, o individuo nega seu pertencimento racial e 

acaba reproduzindo o ideal branco, já que para nossa sociedade tudo o que é negativo está 

associado à imagem do negro, logo, ninguém quer ser negro. Quem explica esse fenômeno é 

GOMES quando, diz: 
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 Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 

historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é 

preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros 

brasileiros. Será que, na escola, estamos atentos a essa questão? Será que 

incorporamos essa realidade de maneira séria e responsável quando 

discutimos, nos processos de formação de professores, sobre a importância 

da diversidade cultural? (GOMES, 2003, p. 171) 

 

             Assim, percebemos que as professoras negras entrevistadas, não tinham construído 

uma identidade negra de maneira positiva, pois não se afirmavam enquanto pessoas negras. 

Ficou explícita essa percepção quando, na fala de uma das professoras entrevistadas, 

encontramos o reconhecimento do porquê de negar o pertencimento: “não gosto de dizer que 

sou negra, prefiro dizer que sou morena porque é dizer que se é negro é muito pesado”. 

(Profª3, Fátima, ensina há 2 anos na educação infantil). 

             Diante de situações como essas, perguntamos às docentes como elas percebiam as 

relações raciais no Brasil, elas nos disseram: 

 

Profª.5: “Mesmo existindo trabalhos, divulgações, campanhas sobre o 

racismo, ainda tem muito que fazer, pois o racismo é muito acentuado”.  

(Laura, ensina há 16 anos). 

 

Profª.8: “O Brasil é uma grande mistura, viver no Brasil é muito bom, apesar 

de tudo, tem países que é muito pior de viver com o racismo” (Coralina, 

ensina há 5 anos na educação infantil). 

 

 

            Observamos a partir das falas das professoras que existia a consciência da existência 

do problema, mas em contrapartida, encontramos professores/as que ainda enxergam a 

questão racial a partir do mito da democracia racial que propaga o entendimento que vivemos 

numa nação onde os povos vivem todos em harmonia. Após essa pergunta, indagamos se as 

professoras já presenciaram alguma situação de discriminação na sala de aula. As respostas 

foram às seguintes: 

Profª.8: “Sim, numa formatura de ABC que houve na escola, a menina não 

quis dançar com o garoto negro, ela chorava muito com o fato de ter que 

dançar com ele”.(Coralina, atua na rede particular de ensino há 5 anos). 

 

Profª.9: “Existe sim, pois percebi um aluno discriminando alunas negras, 

falando de seus cabelos crespos, chamando-as de “cabelo de arame”, 

enquanto elas ficavam caladas, acuadas”. (Marilda, 15 anos na educação 

infantil, escola Pública). 

 

           As dez professoras entrevistadas afirmaram ter presenciado, no mínimo, uma situação 

de discriminação em sala de aula entre as crianças, portando, reforçamos a necessidade de um 



 11 

trabalho sistemático com essa temática em sala de aula visando à construção de uma 

autoimagem positiva da criança negra, pois um trabalho como esse a partir da educação 

infantil terá impacto direto nas modalidades de ensinos seguintes. 

4.2. Formação e atitudes dos professores frente à discriminação racial na sala de aula 

             Durante as entrevistas percebemos nas falas das professoras, que elas não sabiam 

como lidar com a questão da discriminação racial em sala de aula diante das situações que 

aconteciam entre as crianças. Acreditamos que isso se deve ao fato de que as experiências, 

(formação inicial e continuada), dessas professoras deram-se de maneira desarticulada, 

descontextualizada e sem profundidade. Uma das professoras ao relembrar de como foi sua 

experiência formativa com a temática, nos disse: “a professora só falava e mostrava o negro 

em situação ruim, trabalhando muito, na construção civil, nunca mostrava o negro trabalhando 

numa profissão boa. Por que não mostrou o juiz do tribunal? Os atores negros?” (Profª 8. 

Coralina, leciona há 5 anos).  

Quando questionamos sobre a postura delas diante do enfrentamento do problema em 

sala de aula, elas falaram que conversavam com os alunos para que eles não fizessem mais 

aquilo, “que era pecado”, “que Deus não gosta das pessoas que maltratavam os outros por 

conta da diferença”, “que apesar de ser negra, a pessoa é gente” e “filho de Deus”, e que “o 

negro é igual aos demais?”, e que “deveriam brincar juntos” ao se referirem às brincadeiras 

entre negros e brancos.  

Sendo assim, percebemos que a prática das professoras diante da questão racial no 

tocante a discriminação na sala de aula varia, vai desde explicação religiosa, “ele é negro, mas 

ele é gente”, “Deus fez ele assim, mas igual a todos e é filho de Deus”, ou então, usa-se a 

conversa, que não necessariamente vai surtir efeito. 

            Nas falas de algumas professoras, ser negro é entendido como defeito, então nas 

situações de conflito, de discriminação que a criança negra sofrer, não vai existir um apoio 

por parte da docente quando essa criança fizer uma queixa sobre a atitude do colega que o 

discriminou, na verdade, vai existir o reforçamento da atitude, pois esse não saber como 

abordar, e ainda essa concepção negativa do negro que algumas professoras demonstram ter, 

acaba por prejudicar o desenvolvimento da criança negra, na construção da sua autoimagem e 

por conseqüência, uma identidade positiva do seu grupo étnico. 

             Percebe-se assim, que existe um silenciamento sobre essa situação, pois a 

inexperiência demonstrada pelas professoras entrevistadas para abordar a questão racial e se 
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posicionar diante de uma situação de discriminação racial na sala de aula, não ajuda no 

trabalho do combate do racismo em sala de aula, pelo contrário, essa postura leva a um 

silenciamento da questão, e assim, as crianças aprendem a diferença como uma coisa 

negativa, tornando as relações raciais no espaço escolar bastante preconceituosas. 

             Dessa forma, a criança negra aprende que certas atitudes a ela direcionadas são 

legitimas, já que a referência em sala de aula, a professora (o), se comporta de maneira a 

silenciar quando procurada pela a criança, e assim a criança vai sofrendo violência na sala de 

aula e criança branca aprende que pode direcionar tais práticas, já que a professora reduz as 

atitudes de discriminação racial, a partir de uma postura silenciosa, a uma situação simples, de 

brigas entre as crianças. 

         

4.3 Professoras e a lei 10.639/2003 

             Embora a educação infantil seja considerada a primeira etapa da educação básica, a 

lei 10.639/2003 não contempla essa modalidade, no entanto, sabemos que a discriminação 

racial nessa etapa acontece, portanto, existe a necessidade do trabalho sistemático com a 

questão racial para tratar da questão. Cavalleiro diz: 

“Eliane Oliveira (1994), em pesquisa realizada com profissionais de 

creches e pré-escolas, aponta a existência de práticas racistas 

discriminatórias nas relações interpessoais-adulto/adulto e adulto criança. 

Para a autora é necessário uma discussão a respeito da temática étnica no 

campo da educação infantil, pois não há diretrizes e orientá-la. A pesquisa 

indica também uma estreita relação entre a precariedade dos equipamentos-

materiais e humanos- e o uso significativo destes pela população negra”. 

(Oliveira (1994) apud Cavalleiro, 2003, p. 36). 

 

            Quando perguntamos para as professoras se tinham conhecimento da existência da lei 

10.639/2003 que inclui no currículo oficial da rede de Ensino Fundamental e Médio a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e no calendário escolar, o dia 

20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”, e que a lei propõe que a 

temática seja tratada em todo o currículo escolar e não uma disciplina específica, mais da 

metade delas falaram que não lembravam ou não conheciam, ou seja, elas não tinham 

conhecimento da lei que nesse ano completou 10 anos. 

              Assim, entendemos que a escola necessita verificar como está sendo pensada a 

formação continuada dessas professoras, pelo menos, para que elas possam tomar 

conhecimento de uma lei tão importante para tratar da questão racial. 
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              Compreendemos que essa falta de conhecimento esteja acontecendo devido ao fato 

de que essa lei não contemple a modalidade da Educação Infantil, no entanto, para as 

professoras que vivenciam diariamente o ambiente escolar da Educação Infantil, sabe que as 

crianças pequenas já apresentam atitudes de discriminação racial como consta na nossa 

pesquisa, portanto, o trabalho com a temática é fundamental. 

4.4 O mito da democracia racial e a escola como reprodutora das práticas sociais 

 

          O sistema educacional é permeado por contradições, pois a instituição escolar ao 

mesmo tempo em que tem o intuito de transformar a realidade com suas ações acaba por 

reproduzir e legitimar os valores, formas de pensar da sociedade vigente, por isso, há 

necessidade de mudanças na escolar e na pratica do professor, principalmente com relação às 

questões etnicorraciais. 

            Durante as entrevistas foi possível perceber nas falas das professoras a fragilidade dos 

seus conhecimentos e de suas práticas com relação à temática racial, pois ao questiona-las 

sobre o desenvolvimento de algum projeto ou atividade que verse sobre a temática racial das 

10 (dez) professoras entrevistadas apenas 1 (uma) trabalhava a temática racial de forma 

rotineira. A maioria trabalhava de forma esporádica (durante datas comemorativas) ou 

simplesmente não trabalham a temática. Vejamos alguns depoimentos: 

 

“Conversei muito com eles sobre o assunto, que não devia existir isso” 

(Profª. 3, Fátima, leciona há 2 anos) 

 

“Com o livro Menina Bonita do Laço de Fita, por uma semana, trabalhando 

as questões raciais com as crianças” (Profª. 10, Júlia, ensina há 7 anos). 
 

           As professoras também foram questionadas com relação à participação de alguma 

formação que tratasse da temática racial. Apenas 3 (três) entrevistadas não lembravam ou não 

haviam participado de nenhuma formação de professores sobre a temática étnico-racial. Isso é 

um ponto positivo, pois implica em um movimento de mudança, mas, embora a maioria das 

professoras entrevistadas tenha participado de algum processo de formação seus depoimentos 

revelavam que a formação dos professores com relação às questões étnicas e raciais é ainda 

incipiente.  As professoras relataram que assistiram a algumas palestras, mas sem muita 

profundidade e que não houve uma continuidade no processo de formação.   

               De que forma se irá construir uma autoimagem positiva da criança negra se na 

escola não existe um trabalho sistemático de valorização de sua cultura? Para desenvolver 
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essa temática é necessário um professor capacitado que possa se posicionar de forma crítica 

perante os objetivos propostos na Lei 10.639/2003 que versa sobre a obrigatoriedade do 

ensino da Historia e da Cultura Africana e afro-brasileira no currículo escolar. Para tanto, o 

professor precisa de instrumentos, conhecimentos específicos, sobre as relações raciais para 

que esse trabalho não permaneça no senso comum, fragmentado, relegado a apenas um 

trabalho escolar em comemoração ao dia 13 de Maio de 1988, ou simplesmente ignorando 4 

(quatro) séculos de escravidão e fingindo que não existe relações raciais desiguais na 

sociedade brasileira, diante da existência de episódios cotidianos de racismo. 

         No Brasil a discriminação racial é camuflada pelo mito da democracia racial. Essa 

ideologia proporciona à sociedade brasileira a ausência de reflexões sobre a existência do 

racismo, defendendo que não existe conflito na sociedade brasileira. Para CAVALLEIRO 

(2003), essa ideologia incorporada pelos cidadãos, produz certo alivio, eximindo-os de sua 

responsabilidade pelos problemas sociais vividos pelos negros.    

                Outra face deste processo é a ideia do branqueamento que induz a ideia do negro ser 

racista, ou seja, o negro por não está contente com sua condição de negro procura identificar-

se com o branco. Mas quem vai querer se identificar com uma etnia que é estereotipada como 

feia, burra, suja? Segundo Bento (2002, p.1) “a construção de um imaginário extremamente 

negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, danifica sua autoestima, culpa-o pela 

discriminação que sofre e, por fim, justifica as desigualdades raciais.”  

               Dentro desta perspectiva é possível perceber nas falas das entrevistadas que a 

discriminação racial está enraizada na escola e que por muitas vezes é ignorada. De uma 

forma geral, as professoras comentaram em seus relatos que já presenciaram a discriminação 

entre as crianças. Mas, a fala de uma das professoras foi bastante interessante, pois ao serem 

questionadas sobre como um educador pode abordar o assunto das relações raciais na 

educação infantil respondeu que teria dificuldade em abordar o tema: “talvez se explicar para 

as crianças que Deus fez todo mundo diferente, que ninguém tem culpa de ser negro” (Profª 8, 

Coralina). O processo do racismo está tão naturalizado que a professora não identifica que sua 

fala está também carregada de preconceito racial ao conceber que ser negro é sinônimo de 

culpa.         

A discriminação racial na escola é implícita e pode ser verificada em uma piada 

maldosa, em um elogio que não veio através de atitudes hostis professor/aluno ou 

aluno/aluno. A escola reproduz a ideologia da sociedade dominante e sendo assim a criança 

branca aprende valores deturpados que fortalecem sua autoestima enquanto o negro incorpora 

o discurso de desvalorização de sua raça. A infância é o momento em que se começa a 
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estruturação da identidade do sujeito, por isso, é importante que a escola trabalhe desde a 

educação infantil esse processo de desconstrução da inferioridade do negro.  

 Outro ponto que deve ser considerado é a importância da intervenção do professor. É 

notória na fala das professoras a ausência de discussão sobre a diversidade étnica e racial na 

escola. Quando questionamos sobre o posicionamento frente a atos de discriminação racial em 

sala de aula, nos relataram que apenas conversavam com os alunos, mas que não havia uma 

abordagem posterior com a intenção de que o fato não voltasse a acontecer. O silenciamento 

não irá resolver o problema, essa falta de discussão e de ações prejudica na desconstrução da 

imagem negativa que foi historicamente construída para o negro. 

          Considerando que a escola reproduz práticas preconceituosas e racistas é necessário que 

a instituição escolar e os professores reflitam sobre o tipo de sujeito que estão formando, qual 

a sua contribuição para a construção de uma sociedade menos racista e preconceituosa?Qual a 

sua contribuição para que a sociedade se torne uma democracia racial de verdade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Esse artigo não visa generalizar os resultados, mas podemos considerar alguns aspectos 

para reflexão que são importantes para se pensar a construção de uma imagem positiva da 

criança negra. 

          Os resultados da nossa pesquisa apontaram que as docentes da educação infantil 

reconhecem e dizem ter presenciado situações de discriminação racial em sala de aula, entre 

as crianças, mas que nem sempre sabiam como lidar ou abordar a temática em sala de aula de 

maneira sistematizada, visando o combate do preconceito racial. Pareciam que não 

consideravam em suas práticas docentes a relevância das mesmas para o processo de 

construção de uma autoimagem positiva das crianças negras. Tais aspectos não foram 

problematizada em seus processos de formação inicial e continuada. 

            Entendemos que o (a) professor (a) é uma peça fundamental em sala de aula, pois é ele 

(a) que irá mediar o processo ensino-aprendizagem e tem a responsabilidade de conduzir a 

turma para quebrar preconceitos, construir identidades, trabalhando durante o ano letivo temas 

tais como racismo, raça, devendo mostrar o negro como protagonista, e não apenas como 

escravo. Deve mostrar toda contribuição que esse segmento trouxe e traz para o país, resgatar 

e valorizar a cultura africana e afro-brasileira, considerando todo o contexto no qual cada 

escola está inserida. É preciso consciência, ousadia de professores comprometidos com uma 
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prática pedagógica que vise formar cidadãos críticos e capazes de entender e modificar a 

realidade em que se encontram. 

            Entendemos que a escola é uma instituição importante para construção da identidade 

da criança, por tanto, estando à escola preocupada com uma convivência baseada no respeito 

às diferenças, deve possibilitar situações para abordar e pensar com toda equipe escolar, 

propostas de trabalhos para inserir como conteúdo, a questão racial e assim trabalhá-la de 

maneira sistemática e contextualizada para que os educandos tenham uma aprendizagem 

significativa, na qual uma criança negra não mais necessite negar a si mesmo, sua cultura e 

ancestralidade, tendo que assumir uma identidade de outro grupo racial para se sentir aceita; 

que as crianças brancas não se sintam superior em detrimento de seu pertencimento racial, que 

se respeitem enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Que desde a educação infantil 

possam ser construídas nas escolas, práticas promotoras da equidade, alteridade e do respeito 

às diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRAMOWICZ, A., etal.Trabalhando a diferença na educação infantil. São Paulo: 

Moderna. 2006. 

 

ALGARVE, V. A. A leitura da cultura negra possibilitando a construção e valorização de 

identidades. 

Disponível: 

http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais16/sem03pdf/sm03ss10_06.pdf 

Acesso em: 03 Abr.2012. 

 

BENTO Maria Aparecida Silva. Branqueamento e Branquetude no brasil. Petrópolis, 

RJ.Vozes, 2002. 

 

CAVALLEIRO, E. Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar: Racismo, Preconceito e 

Discriminação na educação infantil. – São Paulo: Contexto, 2003. 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 2ª ed. – São Paulo, 1998. 

 

____________Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino da de História e Cultura Afro-brasileira e africana. Brasília, 2005. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisas 

São Paulo, atlas, 4ª edição, 2006. 

 

GOMES, Nilma Lino. Identidade Negra e Formação de Professores: um olhar sobre o corpo 

negro e o cabelo crespo. Educação e Pesquisa, São Paulo, 2003. 

 

GOMES, Nilma Lino. A mulher negra que vi de perto - o processo de construção da 

identidade racial de professoras negras. Belo horizonte: mazza edições, 1995, 200p 

 

MINAYO, M.C. de S. (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26ª Ed- 

Petrópolis, RJ. Vozes, 2007. 

BATISTA, M.H. Ausência da construção da identidade racial da criança negra no contexto 

escolar.Disponível em: http://www.geledes.org.br/component/rsfiles/view? 

LIMA, M.B. IDENTIDADE ETNICO/RACIAL NO BRASIL: uma reflexão teórico-

metodológica. Disponível: 

http://200.17.141.110/periodicos/revista_forum_identidades/revistas/ARQ_FORUM_IND_3/

DOSSIE_FORUM_Pg_33_46.pdf 

SOUZA, E. A. Reflexões sobre a educação infantil e as relações raciais: como pensam e 

agem as professoras sobre essa temática? Disponível em: 

http://sitiopesquisaucab.blogspot.com.br/2011/11/educacao-infantil-e-relacao-infantil.html 

 

 

http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais16/sem03pdf/sm03ss10_06.pdf
http://www.geledes.org.br/component/rsfiles/view
http://200.17.141.110/periodicos/revista_forum_identidades/revistas/ARQ_FORUM_IND_3/DOSSIE_FORUM_Pg_33_46.pdf
http://200.17.141.110/periodicos/revista_forum_identidades/revistas/ARQ_FORUM_IND_3/DOSSIE_FORUM_Pg_33_46.pdf


 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

Entrevista com docentes (Roteiro) 
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1.Qual a sua cor/raça, como você se percebe? 

2.Como você percebe as relações raciais no Brasil? 

3. Já presenciou em sala de aula alguma situação de racismo entre as crianças? 

4. Você já desenvolveu alguma atividade ou trabalhou com algum projeto sobre as relações 

raciais? Quais? Como foi? Poderia descrever? 

5. Como você compreende o processo de construção do autoconceito da criança na Educação 

Infantil? 

6. Como um educador da educação infantil pode abordar o assunto racismo e relações raciais 

na sala de aula? 

7. Já participou de alguma formação tratando sobre a questão etnicorracial? Quando? 

8. Conhece a lei nº 10.693/2003? Como entende sua contribuição para a educação? 9. Na sua 

sala tem criança negra? 

10. Como você se posicionou depois que presenciou um aluno negro sendo discriminado pelo 

coleguinha na sala de aula? 

11. O que você sabe/entende da história do negro no Brasil? Acha que houve contribuição 

desses individuo na formação da sociedade brasileira? 
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APÊNDICE B 

Perfil das docentes 
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Entrevistadas 

 

Escolaridade 

 

       Idade 

Tempo que 

atuam na ed. 

infantil 

 

Pertencimento racial 

Profª. 1 - Ana   Magistério  

      42 anos 

 

    21 anos 

 

Negra 

Profª. 2 - Paula Graduada em Pedagogia, 

pós-graduada. 

  

      36 anos 

 

    13 anos 

 

Branca 

Profª. 3 - Fátima Graduada em Pedagogia.       29 anos      2 anos Branca 

Profª. 4 - Maria 

 

Magistério e graduada em 

Pedagogia. 

     31 anos      10 anos Negra 

Profª. 5  - Laura Graduada em Pedagogia e 

Serviço Social, pós-

graduada em Educação 

Especial. 

       

      40 anos 

 

      16 anos 

 

Negra  

Profª. 6 - Roberta Graduada em Pedagogia e 

pós-graduada em Educação. 

Ambiental 

 

       35 anos 

 

      10 anos 

 

Negra 

Profª. 7 - Ester Graduada em pedagogia, 

pós-graduada em Educação 

Especial. 

 

      38 anos 

  

       16 anos 

   

Branca 

Profª. 8 - Coralina Magistério e estudante de 

pedagogia. 

      44 anos        5 anos Branca  

Profª. 9 - Marilda Graduada em Pedagogia.      39 anos       15 anos Negra  

Profª. 10 - Julia Magistério, graduada em 

Pedagogia. 

     31 anos 

 

      7 anos Negra  
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