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RESUMO

Durante séculos de história, a cultura eurocêntrica organizou o pensamento e, consequentemente, as relações sociais, hierarquizando os 
diferentes grupos humanos, o que fez emergir severas consequências sociais e subjetivas para todos aqueles que estavam em situação de 
subjugação. Discutir esta temática se torna, portanto, relevante para que, dentre outras questões, toda forma de preconceito e discriminação 
possa ser enfrentada e combatida e, em contrapartida, se possa dar às pessoas oportunidades iguais de participação na vida social. Esta discussão 
deve, inclusive, estar presente no espaço educacional, tendo em vista a função de formação de sujeitos sociais que à escola cabe cumprir. 
Partindo desta realidade, esta pesquisa se desenvolveu com o objetivo de analisar como são desenvolvidas as práticas pedagógicas pelos 
professores de educação infantil para intervir nas situações de preconceito e discriminação étnicos raciais. Optou-se pela educação infantil por 
entender-se que esta é uma fase de grande relevância na vida da criança em que se iniciam e/ou consolidam importantes aprendizagens sobre os 
valores e relações sociais. Para isso, desenvolveu-se um estudo de caso, por meio de abordagem qualitativa. Foi um estudo do tipo descritivo 
desenvolvido com 3 professoras de educação infantil de uma escola da rede privada de ensino do Distrito Federal. A entrevista semiestruturada 
foi utilizada como instrumento para a construção dos dados. A análise dos dados, realizada por meio da técnica da análise de conteúdo, aponta 
que a escola busca atender a normativa estabelecida pela Lei 10.639/03. As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores para trabalhar 
a diversidade étnico-racial em sala de aula têm acontecido de forma planejada, contínua e interdisciplinar, por meio de uma ampla variedade de 
práticas e recursos de ensino, priorizando a via lúdica de ensino. A pesquisa também tem se constituído como um importante procedimento 
metodológico para a abordagem do tema em sala de aula, mesmo na Educação Infantil, em que as crianças são estimuladas a desenvolverem 
uma postura investigativa e crítica diante da realidade social. Estas práticas estão apoiadas no Projeto Pedagógico da escola, a qual procura dar 
todo o suporte pedagógico e instrumental necessário para que realizem um bom trabalho com os alunos. O resultado deste trabalho tem se 
configurado na constatação de que as crianças já apresentam posturas de maior respeito e empatia diante das diversidades, bem como um olhar 
mais crítico relacionado às situações sociais vivenciadas no dia a dia. Desta forma, os resultados desta pesquisa reforçam a discussão acerca da 
relevância social do trabalho pedagógico do professor diante da temática da afrodescendência, por seu potencial de contribuir com a formação 
de um sujeito social capaz de compreender e respeitar a diversidade humana.
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