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EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a pesquisar a Educação-Étnico Racial na 

Educação Infantil, investigando sua necessidade, suas possibilidades de realização e as 

concepções intrinsicamente relacionadas a esse tema, como os princípios de identidade 

e alteridade, uma vez que a Educação Étnico-Racial deve ser trabalhada durante todos 

os anos escolares de acordo com a legislação em vigor e orientações curriculares, além 

de tratar-se de um tema essencial à sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Sendo o Brasil um país multicultural cuja população é formada com a 

miscigenação de diversas etnias, ao pensar em Educação, em todos os seus níveis, 

deve-se considerar que ela deve abranger a herança cultural e histórica que o país 

possui especialmente dos povos indígenas e afrodescendentes, bem como de outros 

povos. 

 Formar e educar uma pessoa requer que ela se reconheça enquanto cidadã, 

reconhecendo e valorizando sua identidade e sua ação na sociedade. Esse é um 

trabalho que deve começar desde a Educação Infantil e permanecer durante toda a 

formação do educando. 

 

3. OBJETIVOS 

Compreender e investigar as possibilidades do trabalho com a Educação 

Étnico Racial na Educação Infantil, bem como seus aspectos dificultadores e 

facilitadores. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho é empregada como técnica a pesquisa 

bibliográfica, pois ela propicia os conhecimentos e as informações necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Ao adentrar o tema da educação étnico-racial uma das primeiras discussões 

recorrentes encontra-se na identidade e cultura afrodescendente, bem como dos 

indígenas. 

Provavelmente porque esses povos foram explorados e discriminados de 

modo que as consequências dessas ações ainda hoje são percebidas; não apenas 

pelo fato de ainda existir preconceito e discriminação desses povos no território 

brasileiro como em todo o mundo, mas também por ainda existir falta de 

reconhecimento e valorização dessas identidades e culturas.  

Mesmo atualmente, depois de tanta luta e tanta discussão sobre a as 

questões étnico-raciais, essa ainda se faz uma discussão necessária. Na atual 

sociedade, em que vigoram legislações que exigem a igualdade de direitos entre os 

povos e não aceita qualquer tipo de discriminação, ainda é difícil, por exemplo, 

encontrar pessoas negras nas salas das universidades, nos consultórios médicos, e 

em funções de reconhecimento social. 

Portanto, ainda é preciso pensar sobre o tema étnico-racial. Uma vez que a 

base da sociedade e da formação de seus cidadãos encontra-se na escola, torna-se 

papel das instituições escolares trabalhar com a educação étnico-racial. 

A educação étnico-racial precisa abranger todas as etnias e não limitar-se 

apenas ao negro e ao indígena. Trabalhar essa questão demanda compreender 

todos os povos, todas as culturas. Tratando-se de humanidade é mister saber que 

todas as pessoas possuem características, identidades, descendências, etnias e 

culturas diferentes, mas todas pertencem a uma única espécie, a espécie humana. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho com a educação étnico-racial na educação infantil faz-se 

extremamente necessário uma vez que a formação da consciência moral de uma 

pessoa ocorre aproximadamente até os sete anos de idade, e na escola a criança 

pode encontrar oportunidade de construir sua identidade bem como desenvolver as 



concepções de alteridade, reconhecimento, respeito e valorização sobre os 

diferentes povos e culturas do mundo. 

Ainda na contemporaneidade existem conflitos na formação da identidade e 

de princípios como a alteridade, e a escola enquanto base da sociedade deve 

assumir seu papel enquanto formadora de cidadãos trabalhando questões como a 

educação étnico-racial, uma questão imprescindível à sociedade. 
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