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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL  

 TERMO DE APROVAÇÃO 
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                                                RESUMO 

O presente artigo visa descrever as realidades diversas na educação infantil, constituindo como 

principal foco a educação antirracista que promove a equidade entre os diferentes gêneros e as 

diversas etnias que configuram o ambiente escolar que permeia na desigualdade social inserida 

na vida cotidiana das crianças. Pretender esgotar o tema seria ignorância por parte dos leitores 

para tanto é preciso ter um olhar investigativo para formas estruturais que o racismo elege no 

âmbito institucional e acadêmico, portanto as experiências relatadas formulam um pensamento 

descolonial promovendo agentes transformadores para uma educação antirracista.. 

Palavras-chave: Racismo, Educação, Desigualdade. 

 

ABSTRACT 

This article aims to describe the different realities in early childhood education, constituting the 

main focus of anti-racist education that promotes equity between different genders and the 

different ethnicities that configure the school environment that permeates the social inequality 

inserted in the daily lives of children. To intend to exhaust the theme would be ignorance on 

the part of readers, so it is necessary to have an investigative look at structural forms that racism 

chooses in the institutional and academic scope, therefore the reported experiences formulate a 

decolonial thought promoting transforming agents for an anti-racist education.  

Keyword: Racism, Education, Inequality.  
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INTRODUÇÃO 

      Apresenta-se o presente estudo sobre as relações étnico racial e de gênero na 

Educação Infantil surgindo o título, Diálogos sobre a Educação Antirracista na Educação 

Infantil: Desafios e Perspectivas. Realizando de forma objetiva a desconstrução de 

paradigmas criados por uma grande massa de pessoas (elitistas, brancas, heterossexuais) 

alienadas por um sistema estruturante que paralisa a concepção humana criando a 

mentalidade de que somos todos iguais e não demostrando que essa dita igualdade possui 

a sua singularidade. O desafio que enfrentamos é a luta antirracista que é de todos e essa 

luta caminha contra o racismo estrutural que está enraizado nas relações humanas.  

Uma pessoa não nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do 
momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma 
rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência 
antecede à formação de sua consciência e de seus efeitos (ALMEIDA, 
2018, p. 53). 

         Em sociedades como a brasileira, o racismo determina a forma como 

pensamos e seus efeitos ideológicos estão ligados à educação infantil e para tal discussão 

abordaremos com a contribuição de teóricos como Djamila Ribeiro, Paulo Freire, Bell 

Hooks entre outros autores, fizeram-se presente em nossas observações para compor as 

bases do presente estudo que se dividiu em títulos e subtítulos e a sua dedicação a pesquisa 

séria e relevante dentro do espaço social e educacional. Uma pedagogia antirracista é a 

base para a descolonização de nossos pensamentos brancos, eurocêntrico, 

heteronormativo. Respeitamos todos os pontos de vistas de cada ser em formação, 

procuramos nos abster em alguns teóricos que constituíram conosco o pensamento 

cientifico para uma abordagem de uma realidade por nós experimentada, é indispensável 

que o Educador como mediador do processo de ensino e aprendizagem revele sua 

responsabilidade no seu lugar de fala como homem pobre, gay, pertencente a uma 

comunidade religiosa afro-brasileira dialogando com os desafios e perspectivas de uma 

educação transformadora. 

       Portanto é possível estarmos diante de uma realidade que pode ser modificada 

no cenário da educação infantil, percebendo que as diretrizes educacionais caminham 

lentamente para uma educação antirracista, é um processo gradual que nós educadores 

estamos passando no século XXI, segundo Djamila Ribeiro se não se nomeia uma 

realidade, sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que se é invisível. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 A FORMAÇÃO DA CRIANÇA ATRAVÉS DO SÉCULO  

 

             A Multidimensionalidade humana nos propõe os diversos estados da 

matéria mergulhados no fluido cósmico universal, perante várias transformações do nosso 

globo terrestre percebemos através das ciências exatas que a geologia analisa de forma 

verídica de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque a própria 

natureza que fala que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Com 

as devidas relevâncias da genética a criança passou por diversos períodos da história 

revelando-se um ser em desenvolvimento. 

            Durante a Idade Média, antes da escolarização das crianças, estas e os 

adultos compartilhavam os mesmos lugares e situações, fossem eles domésticos, de 

trabalho ou de festa. Na sociedade medieval não havia a divisão territorial e de atividades 

em função da idade dos indivíduos, não havia o sentimento de infância ou uma 

representação elaborada dessa fase da vida. A partir do século XX, ocorre uma grande 

virada no pensamento científico e filosófico, marcada principalmente pelos estudos de 

Freud, que enfatizou a importância da infância, afirmando que muitas das neuroses 

tinham origem em traumas ocorridos na mesma. Contudo ao depararmos com o novo 

milênio observamos que durante os períodos da história trajetórias foram ocorridas para 

um novo olhar na formação da criança, os artifícios visuais mudaram, as condutas de 

higienização tiveram preponderância na forma do nascer e do morrer. 

             Na contemporaneidade, as relações da criança com o mundo são 

perceptivas de multiformas e na sua singularidade é realizado o seu caráter através do 

meio da qual vive. É nos primeiros anos de vida que a criança aprende valores, normas 

de conduta e capacidades especificamente humanas e torna se capaz de expressar-se de 

maneira singular diante do mundo: ela forma uma consciência cada vez mais complexa 

sobre os objetos e seu conhecimento, sobre as relações humanas e, sobretudo, sobre si 

mesma (a autoconsciência). Esse processo é mediado pelas situações que a criança 

vivencia, por isso podemos afirmar que a personalidade de cada um resulta de sua 

biografia: das suas condições de vida e educação, das atividades que desenvolve, das 

aprendizagens que empreende e do desenvolvimento do seu psiquismo, como destacam 

Vygotsky. 
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1.2 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

              O desenvolvimento é a relação de contínua evolução determinados por 

processos de maturação biológica ou genéticos, é a parcela laborativa do cotidiano na 

qual a criança está inserida permeando sobre os conhecimentos formal e informal. Na sua 

trajetória Vygotsky problematiza a interação como forma de aprendizagem e este 

processo estabelecem desafios para o cumprimento da zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP).  

              A mediação é um recurso cognitivo, afetivo e disciplinar afetando 

diretamente no desenvolvimento do caminho entre o que a criança consegue fazer sozinha 

e o que ela está perto de conseguir fazer sozinha e a construção da aprendizagem ativa 

sendo co-autoras de suas atividades, fornecendo fatores de interação com o meio na qual 

está inserido. Na França em 1798, foi encontrada uma criança selvagem de 

aproximadamente onze anos (Victor de Aveyron), uma criança que apesar de andar em 

posição ereta, assemelhava-se mais a um animal do que a um ser humano, pode-se auferir, 

por meio das experiências relatadas, que o desenvolvimento cognitivo de Victor embora 

muito afetado pelas condições de vida a que estivera submetido, seguiu alguns 

direcionamentos comuns a formação humana e intelectual de uma criança que ingressa 

no seio de uma comunidade social, daí a inferência da relação entre o processo de 

hominização de Victor e os progressos no seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

social. Essa história corrobora com as psicologias da educação e do desenvolvimento ao 

afirmar que nós nos tornamos humanos por conta da educação e da convivência com 

outros humanos parecidos conosco.  

              E a infância escolar está costumeiramente ligada às práticas de uma 

educação faz tudo que inviabiliza o processo de mediação, pois, coloca o profissional em 

uma condição de entregar todas as atividades prontas ocorrendo a não aprendizagem do 

aluno, é preciso para efetivação de educação antirracista o primeiro passo de se entender 

a oralidade, afetividade, ritmo e a consciência racial para práxis no espaço de convivência. 
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1.3 A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA E FAMÍLIA 

            

            A responsabilidade e a importância são diretrizes de grande contribuição 

em todos os lugares almejados como no âmbito educacional, ser responsável é muito mais 

que cumprir regras, é equivalente a dois companheiros de estradas que interligam por um 

único interesse de traduzirem a perspectiva de um ensino de qualidade que possa 

contribuir definitivamente em verdadeiros homens de bem, notadamente a importância 

também revela o seu espaço, como impulsionadora dos aspectos entre o ser social e o ser 

intima. Desde os primeiros instantes de nascido o homem recebe a influência e a 

afetividade da atmosfera familiar. Consequentemente, a vida afetiva de uma pessoa tem 

uma longa trajetória pela educação nos convívios familiar e social.  

         Na maior parte das massas pensantes no lado intrínseco do pensamento 

responsabiliza a escola como galpão de lixo, onde é armazenado as fileiras de criaturas 

para apenas inserir em seus campos mentais microchips de alienação que iria 

supostamente reger um papel educador. Tal afirmativa das minorias é de muito escândalo, 

o que pensar da importância da escola? Originalmente a escola passou e vem passando 

por reformas políticas, sociais e globais. Contudo imaginamos a escola dos sonhos onde 

o ensino é de qualidade, os professores são bem pagos, a estrutura escolar seja bem 

elaborada, será que este é o caminho? Em vossa consciência responderá que o dinheiro 

pode ter a maior parcela de conforto de bons livros, de profissionais remunerados de 

acordo com a sua situação diplomática. E tudo isso é de suma importância, mas as 

experiências contestam que a ganância, o egoísmo, o orgulho pode desestruturar qualquer 

prédio alicerçado só nos bens físicos, porque a escola tem sua importância muito além 

das suas perspectivas mesquinhas de um plano terreno, ela é o coração de um mundo que 

está necessitado do aprender da informação intelectualizada a que liberta as mentes do 

atavismo do passado e reconfigurando nosso campo cerebral para que as sinapses possam 

fluir desde a infância até a velhice.  

     O ato de existir e que somos parte de uma família universal divididos em raças, 

credos e classes sociais nos configuram como um povo histórico desde o período 

paleolítico que os nossos extintos ancestrais sobrepujam aos racionais vivendo em 

cavernas, através da caça e do convívio entre seus membros institucionalizou o sentido 
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da procriação que está imbuída em todo ser humano. Desde então os núcleos familiares 

passaram por diversas estruturas que foram substitucionando outras formas de concepção 

da família.  

               Na vida contemporânea averiguamos que a família é capaz de mudar 

todo um conjunto de caracteres do indivíduo, sendo ele ordenado por uma consciência 

moralizadora e afetiva na sua conduta diária que será o exemplo para seus membros. No 

entanto nas adversidades mostraram que para viver em família requer disciplina e empatia 

diante do próximo, tais conceitos emergiram da individualidade de cada grupo familiar.                    

              A criança como parte integrante deixando de ser o adulto em miniatura 

para vivenciar seu mundo de acordo com a sua vivencia em sociedade que proporcionara 

o seu desenvolvimento orgânico e afetivo, portanto escola e família extraordinariamente 

equivalente ambas as partes.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1.4 A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E A VISÃO CÓSMICA. 

 

       Em um mundo capitalista enxergamos a colaboração de diversos indivíduos 

formando e repassando estruturas sociais que subjugam a diversas camadas 

populacionais, idealizando um modelo pré-estabelecido de conduta a ser ingerido de 

maneira grotesca nas relações familiares, fazendo com o que o padrão machista e 

patriarcal seja a ideologia presente na educação brasileira. Com passar dos séculos houve 

mudanças preponderantes, contudo apenas mudou-se os anos e os locais dos 

acontecimentos retornando um mesmo sistema que consiste na execução do 

conhecimento e de tudo aquilo que seja de produção epistêmica da população negra. 

      A filósofa americana Ângela Davis já anunciava nos idos da década de 60: 

“Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista”, tais 

pressupostos nos fazem crer que no meio educacional a uma diversidade de ações que 

viabiliza a influência de uma educação bancaria como diria Paulo Freire, a exemplos de 

crianças de dois a cinco vidradas em televisores sem um pingo de objetivo, como uma 

alterativa de escapa para que os profissionais possam descansar e entramos em um tema 

que seria, qual é a função das mídias na educação infantil? Antes de usar as mídias em 

sala de aula, é preciso fazer um estudo sobre elas, e colocá-las na proposta pedagógica, 

para então trazer e beneficiar o aprendizado das crianças, porque as mídias é uma maneira 

de reforçar paradigmas e estereótipos e como vamos usar está ferramenta para o nosso 

favor é de suma importância para um bom desenvolvimento psíquico. Esta educação 

permite que nossas crianças que serão os futuros adultos mergulhem na inercia mental, é 

necessária polidez no educar.     

           A experiência nos assinala que somos seres em eterno aprendizado, que 

fazermos parte do mundo e mundo faz parte de nós em parcelas orgânicas e que a escola 

como um corpo colaborativo para as agremiações do conhecimento na educação infantil, 

realiza um trabalho de desenvolvimento das habilidades na infância.  

       A infância é um período de muitas adaptações, onde a família e escola deveria 

ter uma parceria efetiva na disciplina e interação com o meio na qual está inserida o 

educando. E por muito tempo o universo permaneceu às escuras para as crianças, sempre 

deixando de lado a Ciência como fosse um bicho de sete cabeças que para os pequeninos 

traduzisse complicações de entendimento ou por preconceitos ideológicos para tais 
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assuntos e nos perguntamos qual o papel da infância diante do universo? Relatamos tais 

posicionamentos em três pontos: 

1. Educar para o universo é realizar que somos seres interligados para com 

vida e que vida necessita de cuidados e experiências com natureza para possibilitar o 

contado com o mundo.  

2. Envolver-se afetivamente nos aspectos consciencial e transcendentais da 

vida.  (De acordo com sua faixa etária) 

3. Possibilitando atitudes de futuros homens de bens, responsáveis, educados 

e caridosos.  

         A Educação Cósmica sinaliza mudanças no contexto educacional, 

apontando também a necessidade da prática de políticas públicas voltadas para a 

educação, possibilitando a formação de qualidade e continuada do professor, para o 

mesmo possa acompanhar as constantes mudanças em nossa sociedade instruindo as 

crianças na construção de identidade como sujeito inserido no mundo percebendo as 

relações de sua vida com universo e é por meio deste ensino que a criança vai trabalhar 

sua imaginação e se tornar crítico frente às diversas curiosidades e problemas que podem 

ser colocadas a ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

METODOLOGIA 

 

          Um trabalho quando é desenvolvido em parceria precisam dar-se as mãos, 

no caso, nesse trabalho, foi desenvolvido em parceria não apenas com a escola envolvida 

nessa empreitada, mas com a comunidade escolar, a família, principal parceira, a 

secretaria de educação e demais órgãos municipais que se interessou por essa questão. 

          Devido à pandemia do COVID- 19 do ano de 2020 as possíveis atividades 

que seriam em campo, passaram a serem realizadas vias online, através de formulários de 

pesquisa para uma melhor percepção do cotiando escolar das crianças. Dentro do objetivo 

desses formulários visou-se saber como as escolas estão efetivando uma Educação 

Antirracista na infância.    

           Vimos que a educação antirracista é um assunto relevante para a escola é, 

sem dúvida, um dos temas mais discutidos na contemporaneidade, seja por pesquisadores, 

ou gestores dos sistemas e unidades de ensino em quase todo o mundo. 

          A família é o principal espaço de referência, proteção e socialização dos 

indivíduos, independente da forma como se apresenta na sociedade. Ela exerce uma 

grande força na formação de valores culturais, éticos, morais e espirituais, que vêm sendo 

transmitidos de geração em geração. 

         Tais valores vivenciados no ambiente familiar contribuem 

significativamente para a formação do caráter da criança, para a sua socialização e para o 

aprendizado escolar. Na sociedade atual, é cada vez mais significativa a participação dos 

pais na formação e na educação de seus filhos. Porém, temos observado que nos últimos 

anos a família está deixando para a escola a responsabilidade da educação das crianças, 

não está havendo de fato, uma integração entre esses dois sistemas no que concernem as 

tarefas relativas ao aprendizado das crianças. A parceria entre a família e a escola é de 

suma importância para o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral e na formação 

do indivíduo na faixa etária escolar. 

 

Afinal, por que até hoje em pleno século XXI a escola reclama da pouca 
ou insignificante participação da família na escola, na vida escolar de 
seus filhos? Seria uma confusão de papéis? Onde estaria escondido o 
ponto central desse dilema que se arrastam anos e anos? (GARCIA, 
2006, p. 12) 
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        Hoje há uma confusão de papéis, cobranças para as duas instituições e novas 

atribuições profissionais. A escola possui hoje uma gama de ramificações que podem 

contribuir para uma educação antirracista, por ser considerada natural o racismo executa 

de forma veemente estratégias do não ensino ancestral do povo negro. 

 Na contemporaneidade, é impossível imaginar qualquer projeto de inovação e de 

mudança que não passe pelo investimento positivo dos poderes da família e das 

comunidades. É preciso pensar a escola como um todo inserido na sociedade, pensar na 

democratização do sucesso (dela e de todos os sujeitos) que passa pela participação de 

todos os agentes sociais, dentre eles os parceiros.  E especialmente o protagonismo juvenil 

negro, tendo o jovem como principal fonte de mobilização das ações da escola, 

conhecendo e reconhecendo-se, saindo dos limites estreitos da sala de aula e indo além 

dos muros escolares, eliminando os rótulos e preconceitos existentes, abrindo-se para as 

novas possibilidades de ser do outro e de ser com o outro.   Em nossa pesquisa percebemos 

que são poucas as famílias que estão acompanhando seus filhos de forma a contribuir para 

o seu aprendizado, pois um número significativo de famílias se omite em participar das 

reuniões de pais e mestres, algumas não se interessam em saber como está o 

desenvolvimento do filho, enfim, boa parte da família brasileira, sobretudo, das camadas 

populares está ausente do processo educativo das crianças. 

        A família assim como a escola desempenha papéis decisivos na educação da 

criança. Entretanto, para que a educação dada no lar, pela família, aconteça de forma 

satisfatória, se faz necessário haver uma integração entre a escola, é a partir dessa parceria 

que a criança se torna um adulto capaz de contribuir positivamente para a construção de 

uma sociedade mais justa, portanto, qualitativa e equitativa. A maioria dos pais acredita 

que a escola é a continuação do seu lar e cobra dela o que é de sua função, é nesse período 

que acontece o confronto, pois a partir da entrada do filho na escola, o sistema familiar 

tem seus valores colocados à prova e são expostos. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

       A metodologia proposta é qualitativa demostrando através de formulários de 

pesquisas os elementos necessários para a demonstração e constatação das causas 

inibidoras que prejudicam os relacionamentos escolares e a luz dessa concepção teórica 

de análise de dados, este trabalho buscou levar em consideração todo o pressuposto 

histórico em que se envolveu, considerando também o contexto social e cultural em que 

se inseriu, procurando analisar todos os aspectos e descrevendo a realidade cotidiana 

observada. A metodologia qualitativa, mais do que qualquer outra, levanta questões 

éticas, principalmente, devido à proximidade entre pesquisador e pesquisados. Neste 

caso, temos que estar constantemente alertas, especialmente quando usamos metodologia 

qualitativa, para que, em vez de cientistas, não nos transformemos em reprodutores de 

opiniões e sim de fatos pesquisados, portanto utilizamos o estudo de caso da educação 

infantil com teóricos, de Djamila Ribeiro, Bell Hooks, Lev Vygotsky, Paulo Freire, Silva 

Almeida que nos orientaram em torno do artigo e que buscamos uma instituição para as 

nossas pesquisas, com entrevistas e formulários para a população da escola local e assim 

consubstanciando os objetivos gerais e específicos abordados.  

          Com base no questionário aplicado, houve a preocupação em corroborar 

com as discussões em torno do racismo na educação infantil, visando uma educação 

antirracista.  As informações buscadas atrelaram questões sociais, econômicas e culturais, 

tendo como objetivo compreender melhor o ambiente cognitivo e afetivo dos alunos.   

        O questionário aplicado foi organizado com base em algumas questões 

distribuído virtualmente nas escolas com a devolutiva de informações coletadas sobre 

quais atividades as escolas promoviam para uma educação antirracista, conforme a coleta 

foi efetivada verificamos que a maioria das escolas promovem debates e atividades 

pedagógicas em datas especificas de comemorações publicas dificultando a inserção de 

um currículo educacional voltado a medidas de proteção e efetivação da Lei 10.639, em 

torno a seguir encontram-se o resultado desta pesquisa, através da apresentação de 

quadros e da discussão dos dados encontrados e na qual estão dispostos os títulos dos 03 

artigos que compõe amostra deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        O presente estudo procurou buscar evidências sobre a relação entre o racismo 

e a estrutura social escolar e o aprendizado e a construção do conhecimento. Neste 

sentido, é importante compreender como as formas de opressão podem contribuir para a 

não aprendizagem e o epistemicídiodo conhecimento. A educação antirracista pode ser 

definida como um método que consiste em descolonizar o pensamento para se entender 

que a liberdade é um processo estrutural e que podemos combater desde a infância 

estigmas e paradigmas criados por uma sociedade arcaica e assim a aprendizagem 

estabelece conexões entre certos estímulos e determinadas respostas, cujo resultado é 

aumentar a adaptação do ser vivo ao seu ambiente. É uma mudança gradual, no 

comportamento ou na compreensão que resulta da experiência. Atualmente, a luta por um 

país equânime mais do que nunca, é um ato de revolução e foi preciso entender que as 

observações que foram citadas em todo o texto partiram de uma pequena perspectiva.  

    Portanto nossos agradecimentos a todos que colaboraram com o presente estudo 

que é inacabado e que são chegados os tempos de mudança e da necessidade de conhecer 

e estudar aquilo que a negritude vem agregar na formação dos professores e na luta 

antirracista.  
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