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RESUMO

O estudo buscou entender de que forma as relações étnico-raciais têm sido trabalhadas em uma classe de educação infantil pelas professoras de 
uma escola privada de Brasília. Nesse sentido, foi traçado o seguinte objetivo geral: investigar como a professora trabalha os conteúdos 
referentes às questões étnico-raciais, em uma classe de educação infantil de uma escola privada de Brasília, com vistas à formação de alunos 
críticos e reflexivos. Os objetivos específicos são: identificar se as concepções da professora sobre as questões étnico-raciais interferem na sua 
prática pedagógica e verificar quais as estratégias pedagógicas são utilizadas pela professora de educação infantil para o ensino das relações 
étnico-raciais na sala de aula; e averiguar se a formação inicial do professor lhe dá subsídios para trabalhar de forma significativa as relações 
étnico-raciais em sala de aula. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: a observação e a entrevista. A interpretação e análise dos 
dados foram feitas por meio da técnica de análise de conteúdo fundamentada na abordagem qualitativa. Os dados permitem dizer que o docente 
deve ter consciência das relações étnico-raciais como parte do processo de ensino e aprendizagem, e necessita buscar constante formação para o 
trabalho com as diversidades étnicas, a fim de contribuir para a valorização e respeito do povo negro africano e afro-brasileiro. Nas relações 
sociais cotidianas de sala de aula, são urgentes ações reflexivas frente às relações étnico-raciais, pois verificamos que os conteúdos ainda são 
trabalhados de forma superficial. É nos primeiros anos de escolaridade, ou seja, na educação básica, que se deve ensinar o respeito às diferenças 
e os valores, pois a criança imagina, pensa, estabelece relações, deseja, aprende e questiona. Assim, essas reflexões, possivelmente, os tornarão 
adultos esclarecidos que comporão uma sociedade igualitária de valores morais e étnicos. Contudo, podemos considerar que no ambiente 
educacional é um espaço, no qual os professores devem tratar da diversidade e das diferenças na sociedade, bem como valorizar a igualdade e 
diversidade racial. Assim é indispensável pensar sempre na valorização das diversidades étnico-raciais partindo do contexto de formação inicial 
que é a educação infantil. Nessa perspectiva, entende-se que as crianças na educação infantil em seu processo de ensino e aprendizagem 
precisam compreender as diferenças ao seu redor partindo do professor que é seu mediador. Apesar das Diretrizes Curriculares para a Educação 
Infantil relatar que é preciso promover nas crianças o respeito às culturas africana e afro-brasileira, percebe-se que o professor de educação 
infantil necessita de um preparo maior para trabalhar com as questões étnicas, pois as crianças se relacionam com pessoas de diferentes culturas 
dentro e fora de sua família e até em sala de aula.
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