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A formação de professores/as de educação infantil no município de Curitiba e a 

(re)educação das relações raciais: 2015 como marco. 

 

Flávia Carolina da Silva 

Lucimar Rosa Dias 

 

Este trabalho investigou a formação de professores/as da Educação Infantil (EI) e a educação 

das relações étnico-raciais (ERER) realizada pela Secretaria Municipal de Curitiba (SME) no 

ano de 2015. Averiguamos a formação continuada e o cumprimento das determinações legais 

que prevê a inclusão da ERER na proposta pedagógica da EI. Desenvolvemos uma pesquisa 

de abordagem qualitativa. Realizamos entrevistas com duas técnicas do Departamento de EI 

da SME; uma era gerente da EI e a outra era responsável por proporcionar atividades 

formativas nesse campo. Também entrevistamos duas professoras que trabalhavam na SME e 

participaram de diferentes atividades em torno da ERER. Concluiu-se que o cumprimento da 

referida legislação, pela SME, ainda é frágil, pois as atividades formativas de ERER na EI 

foram com pouca oferta, considerando o quadro efetivo da RME. Constatou-se que as poucas 

ofertas instigaram professores/as e gestores/as da EI incentivando-os/as a pensarem sobre a 

temática e mobilizando-os/as a trabalhar com a ERER. A pesquisa aponta a necessidade da 

SME cumprir sua tarefa institucional no desenvolvimento de formação continuada incluindo 

de maneira contínua a ERER, como prevê as legislações brasileiras, para garantir à todas as 

crianças uma educação igualitária e antirracista. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Políticas Educacionais. Educação Infantil. 

Educação das Relações Étnico-raciais. 

 

 

 

Introdução 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil -DCNEI 

de 2009, as instituições que atendem à educação infantil, devem garantir que todas as crianças 

se apropriem de conhecimentos e sejam incentivadas a renová-los e articulá-los por meio de 

diferentes linguagens. Confirmando, ainda, direitos, como à saúde, à proteção, à liberdade, à 

confiança, sejam devidamente garantidos. 

Portanto, cabe às instituições atentarem para que todas as crianças sejam e sintam-se 

respeitadas, independentemente de sua origem étnica, social, religiosa, familiar, regional – 

entre outras – no sentido de assegurar a dignidade humana, cidadã de cada criança para que 

elas possam expressar-se e se desenvolver criticamente e de maneira plena.  

As DCNEI, ainda preveem que o currículo da educação infantil considere as 

convicções éticas com a pretensão de respeitar princípios de autonomia, responsabilidade e 
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sociabilidade. O documento ressalta a importância das atividades pedagógicas, as relações 

sociais e o convívio cotidiano na instituição considerarem os princípios estéticos. Para tanto, 

espera-se que o currículo da educação infantil incentive a criatividade prezando pelas diversas 

manifestações de expressões, sejam elas artísticas e/ou culturais, estando a par da 

sensibilidade e liberdade de expressão de cada criança. E de modo mais específico prevê que 

as propostas pedagógicas das instituições contemplem a história e a cultura afro-brasileira e 

africanas. 

Portanto, as práticas pedagógicas, as interações e relações sociais das crianças – com 

seus pares, profissionais da instituição, familiares e demais atividades cotidianas das 

instituições – zelem pelo cuidado com o meio ambiente, com as diversas manifestações 

culturais corroborando assim, para que as crianças construam uma identidade valorativa 

constituída a partir da imagem positiva de si e, sobretudo, da pluralidade de seus pares. 

É preciso que práticas educativas nas instituições de educação infantil, bem como os 

profissionais considerem as crianças como seres sociais e agentes de produção de cultura e 

saberes. Manuel Jacinto Sarmento (2005), assim como todos/as que compactuam dos 

conceitos da sociologia da infância, tendem a considerar as especificidades, o contexto 

cultural e geo-espacial de cada criança, recusando concepções uniformizadoras da infância 

por considerá-las atores sociais, afinal, elas são produtoras de conhecimento, saberes, 

vivências, experiências e cultura.  

Sarmento (2005), coloca que tais produções não nascem de maneira espontânea, pois 

são reflexos de atividades e formas culturais dos adultos e que são geradas pelas crianças em 

suas interações, sendo assim o autor afirma que,  

[...] as crianças são competentes e têm capacidade de formularem interpretações da 

sociedade, dos outros e de si próprios, da natureza, dos pensamentos e dos 

sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de o usarem para lidar com tudo o que 

as rodeia. (SARMENTO, 2005, p. 373). 

 

Logo, as práticas educativas devem abordar a educação das relações étnico-raciais 

com as crianças da educação infantil. De acordo com Lucimar Rosa Dias (2012), o lúdico é 

um dos meios para que o/a professor/a elabore práticas educativas nesta etapa, tendo como 

referencial a cultura e a história afro-brasileira, para que desde cedo as crianças se apropriem 

do patrimônio cultural brasileiro no sentido de valorizá-lo, como também “[...] construir 

novos olhares sobre as histórias e as heranças culturais desses grupos, ainda insuficientemente 

valorizadas no currículo da educação infantil” (DIAS, 2012, p. 185). A autora, ainda discorre 

sobre a inserção da ideia de que, diferenças devem ser apresentadas como um valor na 
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educação infantil, propiciando que as crianças reflitam sobre as diferenças, sendo esta, uma 

experiência particular e coletiva que se dá na relação e interação com o outro (DIAS, 2012). 

A educação para a igualdade étnico-racial exige ações comprometidas com uma 

sociedade justa e democrática, em que todas as crianças tenham seus direitos plenamente 

garantidos. Sendo assim, a atuação do/a professor/a ganha importância na direção de garantir 

tais direitos a todas as crianças (DUARTE e OLIVEIRA, 2011) com as quais convive nas 

instituições de educação. 

Cabe ressaltar que a educação positiva das relações étnico-raciais estão previstas em 

todos os níveis de educação – da educação infantil ao ensino superior –  por meio de 

legislações como: o Parecer 03/04, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o 

Artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, a Resolução n° 5/2009 que 

fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) entre outras 

legislações. No entanto, ainda há uma distância entre a legislação e sua efetivação, sendo 

necessário interrogar constantemente as práticas educativas verificando se estas estão em 

consonância com as legislações e também identificar como a formação profissional dos/as 

professores/as tem se realizado para garantir o direito de todas as crianças a uma educação 

sem reprodução de preconceitos e discriminações raciais. 

Para as autoras Carolina de Paula Teles Duarte e Waldete Tristão Farias Oliveira 

(2011), a formação de professores/as é um meio de assegurar que a infância seja valorizada e 

respeitada nos espaços educacionais. Logo, é importante oferecer elementos aos/às docentes, 

para que percebam as mais distintas formas de diversidade presentes no contexto infantil e na 

sociedade, para que suas práticas educativas contemplem a diversidade étnico-raciais. 

Em relação à diversidade, Hédio Silva Junior e Lucimar Rosa Dias (2012) destacam 

que, este termo, tem sido considerado como sinônimos de diferença e variedade, tendo uma 

denotação mais ampla do que a questão racial ou étnico-racial. Nesse sentido ao discutir 

diversidade quase sempre se fica no campo da tolerância e não da aceitação podendo ser 

utilizado para minimizar as discriminações e preconceitos raciais, pois para discuti-los 

implica reconhecer os conflitos e desigualdades gerados em torno deles, especialmente se 

considerarmos a questão da população negra. Sendo assim, quando os autores tratam da 

diversidade é sobre a étnico-racial que estão se referindo e está associada a ações palpáveis 

visando a inclusão e permanência de todas as crianças no sistema educacional, sobretudo 

daqueles/as pertencentes a grupos marginalizados (DIAS, SILVA JR., 2012). 
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Portanto, a formação para o trabalho com uma nova educação para as relações étnico-

raciais, não pode ser de responsabilidade somente dos/as professores/ras, afinal, a eles/as tem 

sido negado um processo de formação inicial e continuada para que desenvolvam práticas 

comprometidas com a igualdade das relações étnico-raciais. As Secretarias Municipais de 

Educação devem responsabilizar-se por equacionar tal disparidade na formação, para que 

estes/as profissionais estejam preparados/as para desenvolver práticas que possibilitem a todas 

as crianças o seu pleno desenvolvimento e possam atuar de forma adequada em torno da 

temática, ou seja, cabe ao entes federados cumprir seu papel de gestor de políticas públicas e 

garantir a efetiva formação dos profissionais para que estes possam realizar a tarefa prevista 

na legislação educacional de promover uma educação que rompa com o racismo e que 

trabalhe de forma positiva a história e cultura afro-brasileira desde a educação infantil. 

 

Metodologia  

Frente ao explanado, este trabalho tem como intuito apresentar parte dos resultados de 

uma pesquisa que averiguou as relações étnico-raciais na formação continuada de 

professores/as de educação infantil do município de Curitiba entre os anos de 2010 a 2015, 

sendo neste artigo nos deteremos nos resultados do ano de 2015. Para tanto, analisamos 

algumas as atividades formativas desenvolvidas pela secretaria que foram identificadas como 

comprometidas com educação das relações étnico-raciais no âmbito da educação infantil. Este 

ano, dentro dos analisados pela pesquisa foi o que apresentou maior quantidade de atividades 

com este caráter, pois ocorreu a Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) com a temática e 

também a oferta de um curso de formação continuada intitulado “A educação das relações 

étnico-raciais na educação infantil”. O percurso metodológico deu-se por levantamento de 

dados sobre formação junto à secretaria, entrevistas semiestruturadas com uma funcionária 

que atuava no Departamento da Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e com questionários enviados para uma professora participante do curso supracitado 

que tinha como foco a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Além disso, foram 

entrevistadas a gerente da educação infantil na SME e a uma professora que participou da 

SEP. Assim pudemos averiguar como essas ações de formação continuada para os/as 

professores/as da educação infantil do município de Curitiba contemplavam a educação das 

relações étnico-raciais e se contribuiu para uma educação antirracista. 

O município de Curitiba e a formação continuada dos/as professores/as  
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De acordo com informações contidas no site Cidade do Conhecimento da SME, a 

RME, no ano de 2015, é composta por um total de 530 unidades, sendo 199 Centros 

Municipais de Educação Infantil (CEI), 80 Centros de Educação Infantil conveniados, 184 

Escolas Municipais – destas três são de educação especial – 45 Faróis do Saber
1
, duas 

bibliotecas especializadas, duas gibitecas e um Centro de Formação Continuada para os 

profissionais da RME. Estas instituições estão distribuídas em nove Núcleos Regionais da 

Educação (NRE). 

A Gerente de Educação Infantil I, Enedina
2
 nos informou que a Formação Continuada 

abrange todos/as os/as trabalhadores/as que atuam nas instituições educacionais. Composto 

por 18.800, o quadro de profissionais da SME é constituído por carreiras do Magistério – 

docência I e II, bem como o Suporte Técnico Pedagógico –; Professor/a de Educação Infantil; 

Apoio Administrativo e Auxiliar de Serviços Escolares. 

 O Plano de Ações Formativas, segundo a descrição de Enedina, é composto por: 

cursos, conferências, Semana de Estudos Pedagógicos (SEP), semana cultural, encontros, 

seminários, festivais, fóruns, projetos suplementares.  

A Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) - que acontece no decorrer do ano letivo - 

foi apontada como uma das ações formativas com maior notoriedade. Este é um evento 

direcionado a todos/as os/as profissionais da educação que atuam em Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI) e, também, os/as que trabalham em Centros de Educação Infantil 

(CEI) conveniados. Compõem as atividades da SEP palestras – proferidas por especialistas 

convidados/as pela SME
3
, momentos culturais e discussões em torno de um tema que é 

determinado pela SME.  

Uma das participantes das atividades formativas da SME foi Beatriz do Nascimento
4
. 

Professora auxiliar de uma turma de pré-escola 2 – que atende crianças que completam 5 anos 

                                                           
1
 Os Faróis do Saber são bibliotecas comunitárias localizadas em vários bairros curitibanos. Seu objetivo e 

funcionamento visam apoiar as instituições educacionais, além de ser pontos de referência cultural e de lazer 

para a comunidade local. Informação disponível em <http://www.escola-curitiba.com/farois.htm>. Acessado em: 

24/08/2015.  
2
 Os nomes que constam nesse trabalho são todos fictícios. Com a finalidade de garantir o anonimato das 

participantes desta pesquisa trocamos seus nomes verdadeiros por de mulheres negras intelectuais, como forma 

de dar visibilidade e homenageá-las. Neste caso trata-se de homenagear Enedina Alves Marques “foi a primeira 

mulher negra a concluir o Curso de Engenharia Civil, na década de 40 – e a primeira mulher a receber o diploma 

de engenheira na região Sul do país.” Informação disponível em http://blogdaengenharia.com/enedina-alves-

conheca-historia-da-primeira-mulher-negra-se-formar-engenheira/ Escrito por: Luciana Reis em 26/11/2015. 
Acesso em 30/04/2016  
3
 Algumas palestras acontecem simultaneamente e atingem todos/as os/as profissionais da rede. Estes/as 

momentos formativos podem ocorrer em horários fora da jornada de trabalho e ocorrem.  
4
 “Intelectual, pesquisadora e ativista, Beatriz Nascimento ao longo de vinte anos, tornou-se estudiosa das 

temáticas relacionadas ao racismo e aos quilombos, abordando a correlação entre corporeidade negra e espaço 

com as experiências diaspóricas dos africanos e descendentes em terras brasileiras, por meio das noções de 

http://www.escola-curitiba.com/farois.htm
http://blogdaengenharia.com/enedina-alves-conheca-historia-da-primeira-mulher-negra-se-formar-engenheira/
http://blogdaengenharia.com/enedina-alves-conheca-historia-da-primeira-mulher-negra-se-formar-engenheira/
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no decorrer do ano, ela considera-se branca e trabalha em um CEI da RME. Ao questionarmos 

sobre sua aproximação com a ERER, ela relatou que teve contato na instituição onde trabalha 

durante a SEP e por meio de uma amiga que é diretora de um CEI e pesquisadora de relações 

étnico-raciais na infância. 

A outra professora que colaborou com este trabalho foi Lélia Gonzales. Professora de 

crianças de cinco anos de uma turma do Pré-escola em um CMEI de Curitiba, Lélia Gonzales
5
 

considera-se negra e atua na educação infantil a 10 anos. Formada em Pedagogia pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), teve seu primeiro contado com a educação das 

relações étnico-raciais ainda na universidade, por meio de uma disciplina optativa sobre 

relações étnico-raciais e em momentos culturais organizados pelo Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiro (NEAB-UFPR). Ao ser questionada sobre os reflexos da SEP em sua instituição, 

Lélia Gonzales relata que,  

 

Foi interessante. Primeiramente, ao falar de questões específicas de preconceito, 

algumas pessoas [...] tem dificuldade de se colocar no lugar de pessoas negras que 

sofrem as diversas formas de preconceito utilizando-se de um discurso de 

justiça para se legitimar. Algumas docentes, ao longo do ano, perceberam (por meio 

de trabalhos realizados com as crianças) a real necessidade de se trabalhar essa 

questão bem como a riqueza e a presença da cultura africana em nosso meio. No 

entanto, alguns posicionamentos permaneceram com o discurso ‘eu não tenho/vejo 

preconceito’ ou ‘os próprios negros são preconceituosos com eles mesmos’ 

(Questionário do dia 19 de janeiro de 2016). 

 

Diante da situação colocada por Lélia Gonzales, constata-se que a discussão em torno 

da educação das relações étnico-raciais gera incômodo em algumas pessoas. Um dos motivos 

provavelmente seja porque – ao contrário das outras áreas do conhecimento – (re)educar para 

as relações étnico-raciais consiste em descontruir conceitos e convencer os/as profissionais de 

educação da relevância do tema, pois a presença do racismo nas instituições educacionais nem 

sempre é percebida por esses/as profissionais. A pessoa precisa convencer-se de que 

possivelmente algumas práticas, ações e falas produzidas nestes espaços reproduzem o 

racismo presente na sociedade brasileira. Tal constatação é, dentre outras, mais um desafio no 

processo formativo com este tema, tendo em vista que se um/a professor/a não compreender a 

                                                                                                                                                                                     
“transmigração” e “transatlanticidade”.” Informação disponível em < 

http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/mariabeatriz> Acessado em 30/04/2016. 
5
 “Ativista incansável, militou também em diversas organizações, com o Instituto de Pesquisas das Culturas 

Negras (IPCN) e o Coletivo de Mulheres Negras N’Zinga. Sua importante atuação em defesa da mulher negra 

rendeu a Lélia a indicação para membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM).. Informação 

disponível em http://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-1935-nascia-lelia-gonzalez/#ixzz47Jms8CAS. Acesso 

em 30/04/2016. 

 

http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/mariabeatriz
http://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-1935-nascia-lelia-gonzalez/#ixzz47Jms8CAS
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relevância da abordagem desta temática, suas práticas pedagógicas, bem como suas relações 

sociais não irão refletir a promoção da igualdade étnico-racial.  

Os cursos de formação como ocorreram durante a SEP, produziram resultados 

positivos nesta desconstrução como apontou Lélia Gonzales, afinal os/as profissionais que 

nunca tiveram contato com a ERER são convidados a questionarem e discutirem sobre a 

temática e puderam compreender a necessidade de produzirem uma nova educação das 

relações étnico-raciais. Embora Lélia Gonzales tenha apontado que só este tipo de ação, não 

seja suficiente para atingir todos/as os/as profissionais, ressaltando a importância de ser uma 

formação continuada e não apenas pontual.    

Como relatado, algumas professoras sentiram-se incomodadas e com isso passaram a 

realizar ações de (re)educação das relações étnico-raciais e conseguem detectar ações 

discriminatórias. Lélia Gonzales já tinha formação e comprometimento para desenvolver 

trabalhos com ERER, porém relata que, o fato da SEP ter atingindo os/as demais profissionais 

de sua instituição corroborou para que ela se encorajasse e desenvolvesse práticas 

pedagógicas em torno desta temática com as crianças.     

[... ] pela primeira vez realizei a proposta de um projeto que se estendeu pelo ano 

todo e envolveu não somente as crianças, mas as outras docentes e os pais também. 

Foi muito importante. [...] com base nela [SEP] tive mais propriedade para partilhar 

elementos que eu já sabia ou que aprendi na SEP, elementos esses pertencentes a 

minha própria cultura já que sou negra, com as docentes e colegas da unidade afim 

de melhorar a nossa ação educativa. Por exemplo tentando fazer reflexões sobre 

algumas piadas com escravizados, ou a ligação de negros com a criminalidade. Da 

mesma forma com as crianças, incentivando-as a utilizar lápis de cor pretos, marrons 

para pintar a pele de pessoas negras, e desmistificando o tão referido lápis ‘cor da 

pele’. Muitos conseguiram entender e com muita naturalidade (Questionário do dia 

19 de janeiro de 2016). 

 

Lélia Gonzales afirmou, que sentiu “[...] falta de profissionais que pudessem 

aprofundar mais o assunto, de especialistas na área para as docentes da unidade e para a 

comunidade também.” (Questionário 19 de janeiro de 2016). Esta afirmação sinaliza que 

apesar de resultados positivos, só a SEP não foi o suficiente para problematizar e garantir os 

necessários avanços que a discussão em torno da educação das relações étnico-raciais requer. 

A ausência de continuidade da formação diante da complexidade deste assunto poderá 

esvaziar a discussão por não garantir aos profissionais o suporte teórico necessário para o 

desenvolvimento de práticas com todos os setores da instituição. 

 Coma já dito anteriormente, Beatriz do Nascimento foi outra professora que contribuiu 

com suas impressões em torno das atividades formativas e ERER da RME. Ela participou do 

curso “A educação das relações étnico-raciais na educação infantil” ofertado pela SME no ano 
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de 2015, ministrado por Azoilda. Ela é uma pesquisadora de relações étnico-raciais e infância, 

sua tese de doutorado trata exatamente deste tema. A técnica informa que em 2014 quando foi 

ofertado pela primeira vez o curso houve uma procura pequena de professores/as, sendo que o 

número de concluintes aproximado foi entre 18 a 22 profissionais. No ano de 2015 devido a 

SEP, que antecede a oferta de curso, a procura pelo curso foi intensificada.  

 

Então de duas nós ofertamos uma turma só. Mas foi um curso que tivemos a 

inscrição total, preencheram as 30 vagas. E tivemos uma lista de espera bem 

significativa. [...] até chegaram [o ETD] a entrar em contato comigo “olha Azoilda 

você está com uma lista de espera, na época era de 60 pessoas [...] Tanto que no 

primeiro dia do curso, nós tivemos que ampliar o número de [vagas ], porque 

pessoas mesmo em lista de espera, vieram para o curso. Então nós fechamos com 

uma turma de 43 pessoas [...] eu acho que concluintes nós tivemos uns 30 

concluintes (Entrevista concedida por Azoilda no dia 11 de junho de 2015).    

Como afirmou Azoilda, em entrevista, a SEP teve uma função de “propaganda”, afinal 

no primeiro dia do curso ao sondar a principal motivação dos cursistas a inscreverem-se a 

resposta foi unânime, todos/as tinham o intuito de aprofundar seus conhecimentos em torno 

da educação das relações étnico-raciais, motivados pela SEP.      

A primeira versão do curso “A educação das relações étnico-raciais na educação 

infantil” foi ofertada pela primeira vez no ano de 2014, sendo oferecido também no ano de 

2015. Azoilda explicitou que no primeiro dia do curso ela contrariava a expectativa dos/as 

cursistas,  

[...] porque elas falam ‘ah Azoilda vim aqui porque eu quero aprender um projeto 

bem legal para fazer com minhas crianças, ah, eu quero aprender uma sequência 

didática’ E eu falo que vou frustrá-las desde o começo, porque na verdade o que nós 

fazemos aqui é tentar discutir um pouco dos conceitos, entender a concepção desse 

trabalho, para que você possa realizar seu cotidiano, aquilo que você já faz, mas 

incluindo nele o recorte racial. [...] falo muito [...] de ter que elogiar a todas as 

crianças, você ter que pegar todas as crianças, você estar atenta que para [o 

momento da] arrumação do final do dia, se o penteado faz parte da sua rotina você 

tem que pentear todos os cabelos, e não só os cabelos das crianças brancas. Você 

tem que adequar, você tem que ter imagem de bebês negros, de mulheres negras, de 

homens negros. [...] eu pauto o curso na atuação do professor, porque eu acho que o 

que faz a diferença é o modo de fazer. Na perspectiva que eu vou conversando com 

elas é que aquilo que você já faz, ‘ah, você já conta história todos os dias?!’ então 

você tem que ter um olhar para que você selecione também histórias com 

personagens negros. (Entrevista concedida por Azoilda no dia 11 de junho de 2015). 

 

Esta perspectiva de que a educação das relações étnico-raciais deve estar presente nas 

atividades cotidianas foi para a professora Beatriz do Nascimento, o ponto mais marcante do 

curso.  
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O mais marcante foi o aprendizado acerca dos recortes raciais. A professora que 

ministrou o curso insistiu bastante que o mais importante não era fazer grandes 

projetos sobre a consciência ou o respeito étnico-racial durante a semana da 

consciência negra. Ela dizia que o mais importante era realizar um recorte racial em 

cada atividade feita com as crianças. Vamos fazer um canto de bonecas? 

Disponibilize bonecas de variadas cores. (Questionário 27 de dezembro de 2015). 

 

 O depoimento da professora Beatriz do Nascimento chama-nos a atenção, pois algo 

que pode parecer óbvio, como a recomendação do curso: “disponibilizar bonecas de todas as 

cores” (grifos nossos), faz parte do conteúdo que ela considerou marcante.  

 Isso se deve em nossa opinião ao fato destas “simples” recomendações desconstruírem 

a naturalização presente na sociedade brasileira de tomar como padrão o fenótipo branco. De 

acordo com Maria Aparecida Bento: 

Considerando (ou quiçá inventado) seu grupo como padrão de referência de toda 

uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica crucial que vem fortalecendo a 

auto-estima e o autoconhecimento do grupo branco em detrimento dos demais, e 

essa apropriação acaba legitimando sua supremacia econômica, política e social 

(2002, s/p, grifos nossos). 

 

 Neste sentido as ações formativas de ERER para a educação infantil deveriam focar 

em detalhes do cotidiano que rompam a disseminação do racismo, pois são elas que 

constroem as práticas desta etapa. Para Dias (2015) 

A educação infantil tem identidade, função própria e deve pautar-se pelo 

desenvolvimento e aprendizagens das meninas e meninos pequenos, 

considerando-os como sujeitos de direitos e como protagonistas de sua própria 

vida e, nesse sentido, proporcionar-lhes uma sociedade não discriminatória;  

A atenção à diversidade é um elemento básico para assegurar a qualidade da 
educação, pelo que deve ser critério universal no desenvolvimento das políticas 

e dos programas de atenção nesse nível educativo. (DIAS, 2015, p. 586, 587) 

 

Desta forma a educação das relações étnico-raciais será garantida no contexto da 

instituição de modo geral, a todas as crianças e profissionais que cotidianamente frequentam 

esses espaços. Afinal, uma cultura racista permeia as relações sociais, e está presente de 

maneira direta nas instituições educacionais por isso, os/as profissionais devem ser 

orientados/as a diagnosticar ações e falas que perpetuam a discriminação racial. Nesta 

direção, Beatriz do Nascimento afirma que o curso contribuiu para ter um olhar mais apurado 

para tal identificação. 

Acredito que o curso me ajudou a ver como essa questão [da educação das relações 

étnico-raciais] é importante e como pode influenciar a vida de uma criança [...]. As 

vezes o preconceito assume formas mais discretas, mas que provam que ele existe. 

(Questionário 27 de dezembro de 2015). 
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 Dias também (2007) constatou que professoras após participarem de cursos dessa 

natureza afirmaram terem se tornado, 

[...] menos tolerantes com qualquer tipo de discriminação, constroem metodologias, 

interferem na proposta curricular, influenciam na formulação de projetos 

pedagógicos de suas instituições, produzem material didático-pedagógico e sentem-

se fortalecidas para desenvolverem atividades de caráter anti-racista com crianças 

pequenas colaborando uma construção de uma sociedade sem discriminações 

(DIAS, 2007, p. 288-289) 

 

 A percepção de Beatriz do Nascimento tornou-se mais aguçada, como ela mesma 

menciona, 

Entre as crianças é comum que a boneca negra seja a última a ser escolhida, por 

exemplo. Também nesta sala, havia uma menina negra de cabelos cacheados que 

tinha bastante dificuldade em se integrar com as outras meninas. Era por vezes 

deixada de lado ou afastada das outras. Desconfiávamos que, apesar de ela ser 

tímida, o grande fator que acarretava esses acontecimentos era a cor da pele. Outra 

menina também, de cor de pele parda, reclamava que outras meninas falavam sobre 

a sua cor de pele e por isso não queriam ser sua amiga. Essa menina, no entanto, 

tinha mais iniciativa e conseguia se integrar ao grupo de meninas. (Questionário 27 

de dezembro de 2015). 

 

É possível constatar que o curso “A educação das relações étnico-raciais na educação 

infantil” preparou as profissionais para identificarem situações discriminatórias antes não 

percebidas como tal, haja vista que o racismo se manifesta por meio de sutilezas. Beatriz do 

Nascimento em sua experiência como professora de Educação Infantil confirma que o 

racismo está imerso nas relações entre as próprias crianças, o fato da boneca negra ser a 

última a ser escolhida revela que há presença de uma hierarquização no qual o fenótipo 

branco é mais valorizado em detrimento do negro. Este diagnóstico feito Beatriz do 

Nascimento, orientado por seus aprendizados durante o curso, veio acompanhado de uma 

intervenção, demonstrando o quão importante são essas ações formativas.  

A observação sobre a timidez da criança negra não deve ser minimizada. É evidente 

que tal atributo está diretamente relacionado com o seu desconforto por conta de sua condição 

de criança negra. Semelhante às bonecas que são desprezadas pelas crianças, também, ser 

menina negra nesse espaço que desvaloriza os atributos de negritude impõem a está menina o 

incômodo de estar entre eles/as.  
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Muito já se escreveu sobre a invisibilidade do sujeito negro na mídia. Joel Zito Araújo 

(2004) na produção “A negação do Brasil” evidencia esse fato, mostrando o grau de requinte 

do racismo brasileiro que atinge a todos/as, inclusive, as crianças pequenas.  

Por isso, não é mero acaso que crianças negras, muitas vezes, são tímidas, pois; “Tanto 

a timidez como a indisciplina podem ser sinais de resistência e insurgência da criança negra 

ao recalque que lhe é imposto desde muito cedo e que se reproduz em seu comportamento na 

escola” (OLIVEIRA, 2007, p.24).  

 

A partir do curso eu pude trazer para a sala um pouco das relações étnico-raciais que 

eram abordadas junto com outros temas, sendo mais uma tentativa de naturalizar o 

assunto. [...] A boneca negra que tínhamos na sala era geralmente a última escolha 

das crianças. Observando tal situação, criei uma história, onde a personagem 

principal era a boneca. Fiz isso na intenção de aumentar o interesse das crianças por 

este brinquedo. Também, uma das meninas da sala de pele mais escura era por vezes 

deixada de lado. Então, certo dia vesti aquela menina de princesa e contei a história 

para a turma, onde a personagem principal foi esta aluna. Após a contação as 

crianças fizeram um desenho sobre a história (Questionário respondido por Beatriz 

do Nascimento, enviado via e-mail em 27 de dezembro de 2015). 

 

Dentre as demais atividades relatadas por Beatriz do Nascimento esta, em especial, 

chamou-nos a atenção, pois ao identificar uma cena de marginalização da criança negra, a 

professora interviu construindo espaço para que a menina negra protagonizasse uma das 

atividades aproveitando o momento para trabalhar com a história e cultura afro-brasileira e 

africana, ampliando os saberes das crianças tentando romper com o isolamento da menina 

negra diante do grupo, isso é (re) educar para as relações étnico-raciais. 

Portanto, o curso realizado por Azoilda cumpriu seu papel, na direção de alertar os/as 

profissionais e ajudá-los/as a identificar as ações discriminatórias presente nas instituições 

educacionais, garantindo uma educação de qualidade e equidade para todas as crianças, ou 

seja, promovendo a igualdade racial. Nesse sentido, podemos sustentar que uma formação 

qualificada em educação das relações étnico-raciais proporciona aos/às professores/as 

reflexão em torno da temática, bem como, auxilia os/as a desenvolverem e inserir em suas 

práticas educativas esta temática.  

Sendo assim, é urgente ampliar a oferta do curso na direção de alcançar todo o efetivo 

da SME para que de fato se cumpra as determinações das legislações que regem a 

obrigatoriedade da inserção da educação das relações étnico-raciais e que casos como o da 

menina negra relatado pela professora recebam a intervenção adequada, pois se trata da vida 

de crianças negras que estão sob a responsabilidade do Estado e que não estão tendo sua 
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infância protegida, pois os profissionais não possuem instrumental para reconhecerem 

situações discriminatórias que ocorrem no cotidiano destas instituições. 

 

Considerações Finais  

Constatamos que a SEP foi um momento importante para discussão da ERER na SME, 

afinal toda a rede parou para refletir e discutir a temática racial. Foi um passo importante para 

uma educação antirracista, ainda que insuficiente, a SEP 2015 colaborou para que os/as 

profissionais pudessem refletir sobre suas práticas, inclusive os/as técnicos/as que atuam no 

departamento de EI, pois uma delas – que atende pesquisadores/as – nos informou que a SEP 

deixou-a bastante intrigada e a fez refletir sobre a educação das relações étnico-raciais, tanto é 

que ela ministrava um curso de artes para professores/as da rede, e após a formação começou 

a indagar-se sobre os materiais que utilizava em seus cursos e averiguou que era possível 

inserir outros que pudessem contemplar a diversidade étnico-racial.  

Além desses exemplos, foi possível constatar que depois da SEP teve-se um aumento 

considerável de profissionais que buscaram a segunda oferta do curso com o tema das 

relações étnico-raciais, tanto que teve fila de espera. A estimava é de que entre 61 a 65 

profissionais tenham concluído, os cursos nos anos de 2014 e 2015, inclusive professoras 

auxiliares – como é o caso de Beatriz do Nascimento que é de um CMEI, o que demonstra 

que quando a SME trata do tema a resposta dos/das profissionais é positiva, querem saber 

mais e levam os conhecimentos para as suas práticas alterando-as de forma a garantir a 

igualdade racial. 

 Foi possível, também, constatar que o curso ministrado por Azoilda, bem como suas 

recomendações estão de acordo com as produções acadêmicas que trazem recomendações 

para a inserção da (re) educação das relações étnico-raciais na educação infantil, bem como, 

com documentos mandatórios que preveem a inclusão da ERER em todas as etapas da 

educação. 

Outro dado importante que revela a adequação do trabalho realizado foram os relatos 

das professoras participantes das ações formativas que foram ouvidas por nós. Embora elas 

não representem quantitativamente o quadro de professores/as da RME de Curitiba, nos indica 

o quão significativo foi a oferta do curso e como ele implicou em mudanças nas suas práticas 

pedagógicas que passaram a cooperar para um desenvolvimento integral e pleno de todas as 

crianças, corroborando para erradicar práticas discriminatórias presentes nos contextos 

educacionais.  
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Para além de identificar a necessidade em se ampliar as propostas formativas em torno 

da ERER, foi averiguado que a presença de uma técnica com formação adequada em torno da 

ERER na educação infantil foi fundamental para inserir o tema na formação continuada 

ofertada pela SME, não apenas na oferta de um curso, mas também em outros momentos 

formativos assim como no seu trabalho durante a supervisão das instituições após diagnosticar 

a ausência da temática na política de formação continuada e na proposição de sua a inserção o 

que se revelou na proposição da SEP com o tema. 

Porém mesmo com os resultados positivos observados na pesquisa é importante 

ressaltar que a temática étnico-racial na formação de professores/ras da educação infantil tem 

sido marginalizada pela SME, o que significa negligência do governo municipal no 

cumprimento das legislações, especialmente, Parecer 03/04, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, o Artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira 

– modificado pela Lei n°10639/03 e Lei n° 11645/08 –, o parecer 020/2009 que determina a 

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) entre outras 

legislações de âmbito estadual e municipal, dado que foram ações pontuais e desenvolvidas 

pelo empenho pessoal da técnica que estava lotada no departamento e não por uma 

determinação da proposta educacional da secretaria. 

 Assim, os resultados nos indicaram que a temática étnico-racial chegou a EI, não por 

meio de uma política instituída e comprometida com a educação positiva das relações étnico-

raciais, mas, devido a um comprometimento pessoal e acadêmico de uma técnica 

pesquisadora de relações étnico-raciais e infância que ao chegar na SME levou o tema 

consigo. A presença de uma doutora na gerência de educação infantil no EEI (Departamento 

de Educação Infantil), abriu espaço para discussões fundamentais da temática, possibilitando, 

ainda, que uma pequena quantidade de cursos - apenas dois com alto impacto nas práticas 

dos/as professores/as, conforme os relatos apresentados - sensibilizou e formou os/as 

técnicos/as da SME. Abriu espaço para a efetivação da temática de maneira horizontal, 

permeando os currículos, as ações pedagógicas, as relações sociais, as formações continuadas 

dos/as professores/as e a própria formação dos técnicos que atuam no EEI.   

 É inegável a importância que a SEP teve para disseminar a temática étnico-racial, mas 

assim como as legislações de ERER orientam que as práticas pedagógicas sejam continuas e 

não pontuais; espera-se, também, que assim seja, com as formações continuadas de 

professores/as, pois, estas não são e nem devem ser pontuais. É necessário que a ERER seja 

parte permanente das ações formativas da SME. 
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Portanto, como pesquisadoras comprometidas com a ERER na educação infantil, 

esperamos que a SME se empenhe para reverter a situação de marginalização e de negligência 

com o tema que encontramos nos dados de formação continuada de professores de 2010 a 

2015 com a (re) educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Não se justifica que 

a educação infantil esteja fora da grupo que atuam com diversidade e também que não se 

tenha uma pessoa responsável pelo tema na equipe de educação infantil. Esperamos que o 

exemplo do compromisso profissional de Azoilda e do próprio êxito da experiência com a 

SEP-2015 e dos depoimentos das profissionais que estão nas instituições sirvam de estímulo 

para ampliar com maior intensidade a oferta de formação neste tema garantindo a todas os/as 

profissionais uma formação continuada plural de qualidade e o direito às crianças de terem 

uma educação livre de racismo. 
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