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Este livro foi elaborado para todos aqueles que trabalham, 
pesquisam e se interessam pela educação das crianças de 0 a 6 
anos. O nosso objetivo é propor uma Educação Infantil em que 
todas as diferenças sejam acolhidas e produzidas nos espaços 
educativos. O livro aborda a questão das relações étnico-raciais 
e discute a invisibilidade do negro na Educação Infantil.

Essa obra se baseia na ideia de que a diferença é o motor da 
ação pedagógica e educativa, ou seja, as diferenças são o ponto 
de partida e de chegada no fazer educação. Não podemos mais 
concordar com a exclusão das crianças negras ou daquelas que 
possuem alguma diferença, nem aceitar que elas tenham um 
desempenho inferior na escola e fora dela. Não podemos mais 
permitir que as crianças sejam subalternizadas por alguma di-
ferença que possuam. Não queremos mais concordar com uma 
educação “menor” e desqualificada para as crianças pequenas.

A Educação Infantil é hoje uma conquista importante de todos 
os movimentos sociais envolvidos na educação da criança de 0 a 6 
anos. A criança é na atualidade um sujeito social portadora de di-
reitos. É dever do Estado fornecer vagas, e direito da família colo-
car as crianças nas escolas. Exigir a ampliação de vagas em creches 
e em pré-escolas é uma luta cotidiana que devemos empreender 
para que todas as crianças tenham sua vaga garantida se quiserem 
ingressar na escola. E não podemos perder de vista que o ingresso 
nas escolas tem de estar pautado na democracia e na qualidade.

Trabalhando a diferença na Educação Infantil vem ao encontro de 
profissionais interessados em buscar uma educação e atividades nas 
quais as diferenças das crianças sejam aproveitadas e incentivadas.

Apresentação
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Para um melhor aproveitamento, dividimos este livro em 
três partes. A primeira, com três capítulos, trata a temática da 
Educação Infantil como eixo norteador. Na segunda parte, com 
dois capítulos, dá-se ênfase às relações étnico-raciais e à expli-
citação de uma educação pela e para a diferença. Na terceira e 
última parte, composta de três capítulos, há uma confluência 
da Educação Infantil com as relações étnico-raciais, baseada na 
ideia de cultura.

Todos os capítulos foram escritos pelos autores, com exceção 
do capítulo 6, que foi escrito por uma especialista em Educação 
Musical, Profa. Dra. Ilza Zenker Leme Joly. Em cada capítulo, o 
leitor encontrará as seções AÇÃO DOCENTE, com propostas 
de atividades a serem desenvolvidas pelos educadores, e AÇÃO 
PEDAGÓGICA, com propostas para os alunos, divididos em 
duas faixas etárias: de 0 a 3 e de 4 a 6 anos.

Apesar de sabermos que, com a promulgação da Lei n. 11.274, 
de 6 de fevereiro de 2006, crianças de 6 anos passaram a fre-
quentar o Ensino Fundamental, optamos por dividir as ativida-
des nessas duas faixas, já que queremos enfatizar o caráter da in-
fância, da criança, e não o escolar, do aluno. Por isso, pensamos 
atividades nas quais o conhecimento, o pensamento, a brinca-
deira e a inventividade são fundamentais em relação ao ensino 
e à aprendizagem, e não a cópia, a memorização, a obediência 
e o disciplinável.

Além disso, na seção MAIS CONHECIMENTO EM... são 
sugeridas dicas de livros, filmes e sites com o qual os educadores 
e estudantes poderão complementar os assuntos abordados.

Aproveitem e tomem este livro como ponto de partida para 
uma educação pela e com a diferença.

Boa leitura!

Os autores
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Introdução

Todo brasileiro vive uma situação, no mínimo, inusitada. De 
um lado, há o discurso de que nós seríamos um povo único, fruto 
de um intenso processo de miscigenação e mestiçagem, que gerou 
uma nação singular com indivíduos culturalmente diversificados. 
De outro, vivenciamos em nossas relações cotidianas inúmeras 
práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas em relação a 
alguns segmentos da população, como os indígenas e os descen-
dentes de africanos. Essas práticas, normalmente, estão ancoradas 
em concepções estereotipadas sobre as nossas diferenças inatas.

A partir dos anos 1980, tanto o discurso ideológico, que tem 
no seu núcleo central a ideia de que vivemos em uma democracia 
racial, quanto a representação de nossa singularidade como nação 
vêm passando por profundas alterações. Em especial porque o 
processo de miscigenação e mestiçagem existente não foi sufi-
ciente para apagar a hierarquia socialmente imposta no período 
colonial, no qual o indivíduo branco de origem europeia era 
considerado superior a todos os outros grupos, ditos inferiores.

Qual é a novidade que ganha destaque nos anos de 1980? 
Embora não haja uma resposta conclusiva, os movimentos sociais, 
feministas e femininos, negros e indígenas, entre outros, passaram 
a demandar, com base em seus traços distintivos, normalmente 
alvo de preconceitos e discriminações, tanto o reconhecimento 
de suas especificidades quanto o direito à diferença.

Dessa forma, a diferença, real ou imaginária, de que são porta do-
res tem sido a base para o enfrentamento político de sua condição 
de subalternidade. Em outras palavras, a politização da diferença é 
o meio pelo qual a denúncia do tratamento desigual ganha visi-
bilidade e, ao mesmo tempo, o caminho para o reco nhecimento 
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social das formas distorcidas e inadequadas a que determinados 
grupos são submetidos na história de uma sociedade.

Tais reivindicações encontraram, no caso brasileiro, sua ex-
pressão política máxima na Assembleia Nacional Constituinte de 
1987, que deu origem ao texto constitucional de 1988. A atual 
Constituição reflete uma preocupação com o bem-estar e a dig-
nidade do ser humano, do cidadão, o que desencadeou um con-
junto de mudanças socioculturais desde então em curso no país.

Com a mudança cultural em expansão e os consequentes 
impactos na organização social do país, a Constituição Federal 
revela-se uma referência da transição ideológica que questiona 
a ideia da democracia racial e orienta para a visibilidade da plu-
ralidade dos modos de ser brasileiro. Assim, os debates após a sua 
promulgação nos remetem às seguintes questões:

• Como interpretar as novas demandas colocadas pela diversi-
dade nas últimas décadas e as não resolvidas anteriormente, 
como, por exemplo, as terras indígenas e os quilombolas?

• Que efeitos têm produzido e quais desenvolvimentos se po-
dem observar em relação às mudanças culturais captadas pela 
Constituição?

Uma resposta parcial às questões acima é aquela que reconhe-
ce que a similaridade nas demandas colocadas sob o guarda-chuva 
da diversidade decorre da constatação de que a persistente exclu-
são social no Brasil, e na América Latina, é resultado de séculos de 
exploração colonial de recursos, subalternização de povos nativos 
e de descendentes de africanos, trabalho forçado etc.

A persistência das profundas desigualdades entre as popula-
ções de origem europeia e as de origem não europeia demons-
tra que, embora o histórico de exclusão social das populações 
não europeias tenha diferentes antecedentes e características 
singulares, elas compartilham de características e mecanismos 
comuns de exclusão (BUVINIC et al., 2004: 7).

Entre as características comuns, podemos citar a invisibili-
dade estatística: na América Latina sabe-se mais sobre a diver-
sidade da produção agrícola e industrial do que sobre a di-
versidade de seus povos. A invisibilidade numérica dos grupos 
socialmente excluídos reflete e reforça sua exclusão (BUVINIC 

O substantivo feminino 
diversidade pode significar 
variedade, diferença 
e multiplicidade. A 
diferença é a qualidade 
do que é diferente; o que 
distingue uma coisa de 
outra, a falta de igualdade 
ou de semelhança. 

A variedade diz respeito 
à qualidade, atributo ou 
estado de algo que possui 
diferentes formas ou 
tipos que se diversificam 
dentro de uma classe. 
A multiplicidade diz 
respeito a grande número 
ou variedade de algo.

O ponto é que, nos seus 
distintos significados, a 
palavra diversidade nos 
remete à necessidade de 
verificar a característica 
mais básica, mais central, 
mais importante de um 
ser ou de algo, isto é, o 
que confere um caráter 
distintivo, uma identidade 
a um ser ou algo.

O QUE É 
diversidade
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et al., 2004: 7). Outras características associadas a isso são a po-
breza, o estigma, a discriminação, o racismo, que no conjunto 
perpetuam as carências cumulativas.

As propostas de inclusão de segmentos considerados dis-
criminados e estigmatizados, presentes na Constituição Federal, 
relacionam-se diretamente com a luta pelo reconhecimento da 
diversidade sociocultural existente. É importante notar que o 
texto constitucional nasce em meio a um intenso debate sobre 
a particularidade de identidades singulares e, em certo sentido, 
dissonantes com a ideia de uma nação monocultural e mestiça.

No caso brasileiro, as mudanças em curso permitem levan-
tar a hipótese de que vivemos a transição de uma sociedade 
na qual a representação monocultural construída e fixada pelas 
elites (intelectuais e políticas) está dando lugar a uma represen-
tação social que se revela profundamente dinâmica e multicul-
tural. A Constituição Federal, mesmo que de modo insuficiente, 
expressa essa mudança na representação de grande parte dos 
brasileiros. Se, por um lado, as mudanças normativas são o resul-
tado de lutas sociais, por outro, as lutas sociais não se esgotam 
naquelas mudanças; ao contrário, elas ganham maior visibilidade 
no que tange às várias interpretações do processo em curso. No 
caso específico, entender as distintas formas mediante as quais a 
diversidade se expressa e vem sendo interpretada tem sido um 
dos elementos centrais para compreendermos os desafios pre-
sentes no processo brasileiro.

Para além da perspectiva conservadora que não admite qual-
quer mudança significativa nas representações dos brasileiros, in-
sistindo na ideia da impossibilidade de identificação étnico-racial 
no país1, duas outras visões disputam a análise dos caminhos da 
transição brasileira: a primeira, assinala que a transição dependerá 
da leitura que se faça dos Fenômenos Políticos e Culturais Emer-
gentes (FPcE), os quais sinalizam os caminhos que estão seguindo 

1 A década de 1930 marca a entrada em cena de uma ideia de povo 
brasileiro assentada na síntese das três raças, produto da miscigenação. 
Ao contrário dos momentos anteriores, esse novo pensamento deslocava 
as concepções raciológicas, que operavam nuclearmente com a ideia 
de superioridade e inferioridade racial, criando as condições para 
conformação da nação brasileira a partir da ideia de povo mestiço que 
teria dado origem a uma democracia racial.
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os acordos e reconhecimentos em matéria de diversidade; a se-
gunda observa que a transição se orienta para um Estado social de 
direito com aportes multiculturalistas e um regime multicultural.

Os fenômenos políticos e culturais emergentes são um pro-
duto de mudanças culturais e jurídicas que incidem de forma 
radical sobre as relações sociais e sobre as representações de uma 
determinada sociedade, e são, de fato, transformações que só 
podem ser produto de processos de lutas sociais (ZAMBRA-
NO, 2004: 231-59).

Independentemente da perspectiva escolhida, as questões 
que se colocam são as seguintes:

Para que serve a diversidade na política?

O que podemos esperar dela?

Identificar as especificidades e particularidades do diverso 
sem reduzi-lo e/ou folclorizá-lo aparece como pressuposto 
para o sucesso de qualquer projeto de nação que respeite a di-
versidade étnico-racial e cultural.

Tendo em conta que o étnico e o nacional são fenôme-
nos da mesma natureza, ainda que de diferente magnitude, uma 
concepção ampliada e histórica da diversidade pode articular 
todas as diferenças — incluídas as étnicas — e promovê-las com 
maior dignidade. Assim, os sistemas educativos formais, cuja 
tendência tem sido a de privilegiar o acesso a um tipo de co-
nhecimento, em detrimento de outros, estão desafiados a con-
ceberem a educação de forma mais ampla, seja ao procederem 
reformas educativas seja ao elaborarem propostas curriculares.

Como recomenda a Declaração Mundial sobre a Educação 
para Todos, em um de seus artigos, que toda pessoa — crian-
ça, adolescente ou adulto — deve poder se beneficiar de uma 
formação concebida para responder às suas necessidades edu-
cativas fundamentais, compreendendo tanto os instrumentos de 
aprendizagem essenciais (leitura, escrita, expressão oral, cálculo, 
resolução de problemas) como conteúdos educativos (concei-
tos, atitudes, valores). O presente livro Trabalhando a diferença na 
Educação Infantil se insere no contexto de uma sociedade em 
transformação sociocultural na qual os grupos historicamente 
discriminados lutam por sua inclusão sem perder as caracterís-
ticas que lhes conferem distinção. São exemplos interessantes 

Glossário

Aportes multiculturalistas  
Política que atua sobre 
o multicultural, isto 
é, a base real diversa 
de uma sociedade, que 
constitui uma política 
que afeta todo o sistema 
social, ainda que se 
dirija institucionalmente 
a grupos particulares e 
diferenciados.
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as recentes aprovações da Lei n. 10.639/2003, que versa sobre 
o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e do Parecer 
CNE n. 003/2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Assim, ao apresentar um livro para professores da Educa-
ção Infantil com foco na criança negra estamos imbuídos de 
pelo menos dois desafios básicos: um primeiro é o de reverter 
qualquer possibilidade de que a educação seja um fator suple-
mentar de exclusão social; o segundo é de que, ao repensar a 
educação como o principal instrumento de uma sociedade a 
que todo indivíduo tem direito, estamos preocupados em que 
desde a infância elas possam tirar o melhor proveito de um am-
biente educativo em constante transformação ao longo da vida.

Cabe lembrar, ao terminar essa introdução, que o exercício 
educativo cotidiano deve ser orientado por alguns pressupostos, 
entre muitos outros:

• aprender a conhecer, que consiste em saber selecionar, aces-
sar e integrar os elementos de uma cultura geral, suficien-
temente extensa e básica. Em resumo, significa ser capaz de 
aprender a aprender ao longo de toda a vida;

• aprender a ser, para melhor desenvolver sua personalidade e 
poder agir com autonomia, expressando opiniões e assumin-
do as responsabilidades pessoais;

• aprender a fazer, com a finalidade de desenvolver a compe-
tência do saber se relacionar em grupo, saber resolver proble-
mas e adquirir uma qualificação profissional;

• aprender a viver com os outros, que consiste em desenvolver 
a compreensão do outro e a percepção das interdependên-
cias, na realização de projetos comuns, preparando-se para 
gerir conflitos, fortalecendo sua identidade e respeitando a 
dos outros, acatando valores do pluralismo, de compreensão 
mútua e de busca da paz.

Uma educação diversificada e orientada por valores plurais 
é o que se espera, para que possamos dizer:

— Essas são as nossas crianças!
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PARTE 1
A trajetória brasileira 
da Educação Infantil

CAPÍTULO 1

Breve histórico da Educação Infantil  
no Brasil

CAPÍTULO 2

Movimentos sociais pelo direito  
das crianças

CAPÍTULO 3

Educação Infantil e legislação

O conhecimento da história da Educação Infantil 
no Brasil permite compreender as características do 
modelo educacional em vigor no país. Essa história foi 
marcada pela segregação racial e pelos movimentos 
populares, em especial os empreendidos pelas mulheres, 
que conquistaram, entre outras coisas, o direito das 
crianças à educação de qualidade. Esse direito à 
educação foi incorporado aos nossos documentos 
legais. Dois marcos legislativos da contemporaneidade 
para as políticas de Educação Infantil no Brasil são a 
Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996.
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CAPÍTULO 1

Breve histórico da  
Educação Infantil no Brasil

O atendimento à criança no Brasil colonial

O Estado brasileiro realizou diversas ações, no sentido de 
garantir algum atendimento às crianças de 0 a 6 anos, especial-
mente em relação às crianças pobres.

Durante o período colonial, instituiu-se no Brasil a Roda 
dos Expostos. Esse dispositivo era uma caixa cilíndrica, da qual 
foi retirada metade da superfície lateral. A caixa era acoplada a 
um eixo giratório e instalada no muro de uma Santa Casa de 
Misericórdia.

Para expor uma criança, bastava acionar uma campainha. Em 
resposta a esse toque, um funcionário da instituição girava a 
roda até a metade aberta ficar voltada para o lado externo. O 
doador depositava a criança na roda e a fazia girar, para que o 
funcionário pudesse recolher o bebê.

Esse procedimento, desde o início, tornou-se um dos focos 
de mortalidade infantil da época por causa das precárias condi-
ções de atendimento e pela quantidade de crianças recebidas. 

Associado a este procedimento de acolhimento de crian-
ças a partir da Lei do Ventre Livre,2 coloca-se em discussão a 
necessidade da criação de creches no Brasil, para atender aos 
filhos das mulheres que, com o fim da escravidão, precisariam 
trabalhar, mas seus patrões já não teriam motivos nem interesse 
em receber em suas casas os filhos dos empregados. Era mais 

Inventada na Europa Me-
dieval, a Roda dos Expos-
tos foi trazida para o Brasil 
em 1726 e manteve-se em 
atividade até 1950.

2 A Lei do Ventre Livre data de 28 de setembro de 1871.
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interessante para os proprietários das escravas que estas aban-
donassem seus filhos na Casa dos Expostos para alugá-las como 
amas de leite.

Telles (2003) destaca que a abolição da escravatura não sig-
nificou, de forma alguma, a libertação do povo negro. Pelo con-
trário, acentuou sua condição de marginazado. O desenvolvi-
mento industrial reservou aos negros os piores serviços e de 
mais baixa remuneração. 

É nesse cenário que se coloca a discussão da criação da 
creche no Brasil.

As primeiras instituições

O primeiro jardim de infância do Brasil foi instalado em 
1875 junto ao Colégio Menezes Vieira, em um bairro privile-
giado da cidade do Rio de Janeiro. A instituição foi criada para 
atender às crianças da elite, do sexo masculino entre 3 e 6 anos 
de idade. Só muitos anos depois, em 1899, foi criada a primeira 
instituição para atender crianças menores, também na cidade do 
Rio de Janeiro (KUHLMANN JR., 1991: 19). Era uma creche 
mantida por uma indústria têxtil com o objetivo de acolher os 
filhos dos operários. Outras indústrias seguiram o exemplo e 
também criaram suas creches, caso de São Paulo (1918) e de 
Sorocaba (1925).

As creches implementadas por indústrias em geral atendiam 
crianças não apenas no período da amamentação, mas garan-
tiam guarda, cuidado e educação até os 6 anos.

A indústria, cujo desenvolvimento foi impulsionado nos 
anos 1920 e 1930, reservou o pior para os negros e para as mu-
lheres. Aos negros eram oferecidos apenas os serviços de mais 
baixa remuneração. Não apenas porque tinham menos acesso à 
educação e, consequentemente, possuíam menor qualificação, 
mas também por uma visão preconceituosa segundo a qual eles 
seriam culturalmente incapazes para trabalhar nas indústrias. In-
dústria era o lugar dos imigrantes europeus, que receberam in-
centivos do Estado para se mudarem para o Brasil. As mulheres 
— todas elas, independentemente da cor da pele — recebiam 
os menores salários e as maiores jornadas de trabalho.
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As mulheres lutavam com os homens em busca de melhores 
condições de trabalho, embora suas conquistas fossem sempre 
menores. Elas destacaram-se em diversos movimentos grevistas 
e congressos operários, sempre com reivindicações por melho-
rias nas condições de trabalho, salário e pela redução da jor-
nada. As mulheres organizaram-se, ainda, pelo direito ao voto, 
conquistado em 1932. Mas as reivindicações continuaram: as 
mulheres passaram a pleitear com mais empenho a proteção à 
maternidade e às crianças, a criação de creches, além de conti-
nuarem na luta por melhores condições de trabalho.

A partir de 1930, observam-se algumas ações do Estado no 
sentido de instituir dispositivos legais com o objetivo de ga-
rantir o direito de educação aos filhos das trabalhadoras, como 
a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1943, modifi-
cada posteriormente em 1967. Esses dispositivos obrigavam as 
empresas que empregassem mais de 30 mulheres a instalar um 
local para amamentação dos filhos das operárias e garantir dois 
intervalos diários para a mãe amamentar seu filho.

Após 1977, o Estado adotou uma política para ampliar a rede 
de creches, de forma a atender à grande maioria das mulheres 

Entre os séculos XVII e XIX, aparece -
ram as primeiras instituições de educa-
ção de crianças pequenas: as creches, as 
escolas de tricotar e o jardim de infância.

As creches foram criadas para guardar, 
educar e abrigar crianças pequenas cujas 
mães necessitavam trabalhar ou crianças 
que necessitavam de assistência.

O jardim de infância (em alemão, os 
Kindergarten) foi fundado por Frie-
drich Froebel. Essa instituição acolhia 
as crianças da elite e era quase sempre 
mantida com capital privado. Sua ação 
pautava-se pela pedagogia froebeliana. 
As “creches populares” atendiam os fi-
lhos de mães trabalhadoras domésticas. 
Havia também as creches e as escolas 
maternais frequentadas pelos filhos de 
operárias, mantidas por indústrias.

O QUE SÃO creche e jardim de infância

A pedagogia froebeliana é 
conhecida por seu método 
e princípio ativo, que se 
baseia no jogo e no uso de 
materiais específicos para 
educação de crianças. Esses 
materiais — a esfera, o 
cubo e o cilindro (inteiros ou 
seccionados), os pauzinhos e 
os mosaicos — marcaram a 
pedagogia froebeliana. Mas, 
segundo Manacorda (2000: 
284), esses materiais 
assumiram valor didático 
autônomo, independente das 
intenções de seu inventor.

O QUE É 
pedagogia 
froebeliana

Glossário

A palavra creche vem do francês 
crèche, que significa manjedoura.

Friedrich Froebel foi o criador dos jar-
dins de infância. O primeiro deles foi 
fundado na Alemanha em 1837.
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trabalhadoras que haviam sido excluídas da CLT. O atendimen-
to em creches começava a se configurar como um direito das 
mulheres trabalhadoras, mas não era ainda um direito da criança 
nem um dever do Estado. Sua existência dependia da caridade 
e da filantropia. Esse modelo de creche — destinado a crianças 
pobres e filhas de empregadas domésticas — estava pautado em 
um tipo de educação prioritariamente assistencialista, com base 
no cuidar, alimentar, higienizar, colocar para dormir. Essa ênfase 
divergia do modelo proposto para crianças com idade próxima 
da escolar cujos pais podiam pagar por sua educação. Para essas, 
o modelo oferecido tinha um caráter civilizatório, no sentido 
de desenvolver o indivíduo visando à construção da nação bra-
sileira e, para isso, a educação do povo e dos pobres era essencial. 
Configuram-se, assim, duas redes que mantêm relação direta 
com a classe social: a da pré-escola e a da creche.

As pré-escolas destinam-se a crianças com maiores possi-
bilidades econômicas e as creches para as crianças das classes 
populares. Atuam, nessas duas redes, dois perfis diferentes de 
profissionais com formações distintas: as pré-escolas chamam 
de professores os profissionais que lá atuam; as creches os de-
nominam pajens, monitores, crecheiros, auxiliares de desenvol-
vimento infantil. As pré-escolas, em geral, funcionam em meio 
pe ríodo, as creches, em período integral. Essas diferenças pro-
duzem práticas educativas e pedagógicas distintas na rede de 
ensino.

A luta pela ampliação da rede de creches

A expansão do atendimento deu-se por meio de programas 
implementados pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(Mobral), criado em 1967, e pela Legião Brasileira de Assistên-
cia (LBA), criada pelo governo Vargas em 1942 com a função 
de coordenar as ações sociais no país. Os programas apoiavam- 
-se numa concepção de educação compensatória, preparando 
crianças consideradas carentes para o ingresso no Ensino Fun-
damental.

Os movimentos populares dos anos de 1970 iniciaram no 
Brasil um movimento de luta pela ampliação da rede de creches 
e um amplo debate a respeito de sua função. A partir da década 

A educação 
compensatória apoia-
-se na crença de que, 
pela via educacional, 
haveria a possibilidade 
de compensar as 
carências das crianças e 
as desigualdades sociais 
presentes na sociedade 
brasileira.

O QUE É 
educação 
compensatória
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de 1980, essas instituições passaram a fazer parte de um de-
bate acadêmico e a ser reivindicadas como lugar de educação 
e cuidados coletivos para as crianças de 0 a 6 anos. Educar em 
creche, durante os primeiros anos de vida, deixou de ser apenas 
e prioritariamente cuidar, assistir e higienizar.

Entre os movimentos de luta pela educação das crianças 
pequenas, destacam-se clubes de mães, associações ou socie-
dades de amigos de bairro, associações de mulheres e de donas 
de casa, fóruns municipais, estaduais e nacionais, as universi-
dades e pesquisas que se realizam sobre o assunto. Em particular, 
o Movimento de Lutas por Creches, criado em 1979, durante 
o I Congresso da Mulher Paulista. Esse movimento exigia que 
as creches fossem integralmente financiadas pelo Estado e pelas 
empresas, fossem instaladas próximo aos locais de moradia e de 
trabalho das mães, que não fossem meros “depósitos” ou “esta-
cionamento” de crianças e que contassem com a participação 
dos pais na orientação pedagógica; pleiteavam, também, que o 
atendimento fosse prestado por especialistas em educação.

A partir desses movimentos, uma agenda de reivindicações 
foi elaborada, em que se exigia:

• a participação do Estado e da Secretaria da Educação no fi-
nanciamento da educação de crianças de 0 a 6 anos;

• a mudança de ênfase de cuidar para educar;

• a incorporação das creches pelas secretarias da educação, não 
sendo mais uma obrigação das secretarias de assistência e 
promoção social;

• a afirmação do direito das crianças pequenas à educação 
como um direito das próprias crianças e não mais como um 
direito da mãe trabalhadora.

Foi nesse cenário que surgiram importantes iniciativas no 
sentido de buscar uma educação de qualidade às crianças po-
bres em creches e pré-escolas. E a primeira grande conquista da 
luta dos movimentos sociais por creches é consubstanciada na 
Constituição Federal de 1988, que, pela primeira vez na nossa 
história, define como direito das crianças de 0 a 6 anos e dever 
do Estado o atendimento em creches e pré-escolas.
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Conclusão

As creches e pré-escolas devem acolher, educar e cuidar de 
todas as crianças, independentemente de a mãe trabalhar ou 
não. É uma obrigação do Estado garantir uma vaga a todas elas 
em instituição pública.

A creche é um espaço de vida, a primeira instituição pública 
e coletiva de que a criança participa, depois da família. O pres-
suposto básico da creche deve ser o acolhimento e o incentivo 
à educação, à cidadania e à aceitação das diferenças individuais 
e coletivas.

AçÃO dOCEnTE 

1 Procure descobrir em que contexto surgiu a instituição de 
Educação Infantil na qual você trabalha. Recolha fotos, de-
poimentos. Sistematize as informações obtidas e contextuali-
ze-as com as informações do capítulo.

2 Entreviste duas mulheres, uma de cerca de 70 anos e outra entre 
30 e 40 anos. Pergunte a elas como e por quem foram educadas 
antes de frequentarem o Primário, atual Ensino Fundamental.
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AçÃO PEdAgógiCA

Com crianças de 0 a 3 anos

1 Pergunte para as crianças o que tem de bom na creche que 
frequentam. Faça um grande desenho com as crianças sobre 
aquilo que disseram. Coloque o desenho em um lugar que 
todos possam olhar.

2 Peça para que as crianças tragam fotos delas quando eram 
bebês. Procure fotos da escola quando ela estava sendo cons-
truída, faça um pequeno álbum da vida de cada criança e 
também um álbum da vida da creche.

Com crianças de 4 a 6 anos

1 Organize as crianças em grupos de 3 ou 4 e peça para que 
cada um escolha um funcionário da escola para entrevis-
tar. As crianças devem perguntar como era a escola quando 
começaram a trabalhar nela. Peça para que cada criança faça 
um desenho sobre o que ouviu.

2 Passeie com as crianças pelo bairro e encontre, em estabe-
lecimentos comerciais, pessoas que possam contar sobre o 
surgimento da creche em que estudam: sua inauguração e 
como se sentem sendo seus vizinhos. Peça para que as crian ças 
desenhem as histórias recolhidas. Monte um livro com um 
desenho de cada criança. Organize uma exposição com os de-
senhos restantes e convide a todos para visitá-la.
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Ser e Ter (Être et Avoir). Diretor: Nicolas Philibert. França, 2002, 104 min. 
Documentário. Recomendado para maiores de 8 anos.

Sinopse: Georges Lopez é professor de uma classe única de crianças com 
idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos, numa escola primária na 
região de Auvergne, na França. Ele ensina três grupos de diferentes idades 
em lições separadas. Lopez, um educador veterano, é um modelo de sen-
sibilidade e compreensão ao lidar com crianças: não levanta a voz e fala 
diretamente com eles. O seu afeto é tão notório como o respeito e a 
confiança que as crianças têm por ele.
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CAPÍTULO 2

Movimentos sociais pelo direito 
das crianças

A institucionalização da Educação Infantil

A educação institucionalizada para crianças de 0 a 6 anos 
não é um fato novo. No entanto, o poder público brasileiro 
tardou a tomar iniciativas no sentido de oferecer algum aten-
dimento educacional às crianças em seus primeiros anos de 
vida. Ao apresentar o histórico da Educação Infantil no Brasil, 
mostramos que, desde o início da industrialização, a questão da 
necessidade de creches esteve presente nos movimentos operá-
rios. As mulheres, já na Primeira República, organizavam-se para 
rei  vindicar condições dignas de vida, de trabalho e de educação 
para seus filhos; o poder público, no entanto, oferecia pouquís-
simas opções de atendimento e limitava-se a exercer o papel de 
fiscalizador das práticas existentes.

A educação da criança de 4 a 6 anos foi inserida nas ações 
do Ministério da Educação (MEC) somente em 1975, quando 
foi criada a Coordenação de Educação Pré-Escolar (BRASIL/
MEC, 2005). É importante ressaltar que, nesse período, o aten-
dimento ao “pré-escolar” era oferecido muito mais por progra-
mas ligados ao Ministério da Previdência e Assistência Social do 
que pelo Ministério da Educação.

O Projeto Casulo foi o primeiro programa nacional de Edu-
cação Pré-Escolar de massa. Mantido pela Legião Brasileira de 
Assistência (LBA), teve início em 1977 atendendo crianças de 0 
a 6 anos. Entre seus objetivos estavam a assistência e o desenvol-
vimento integral da criança e a perspectiva do atendimento em 
rede. O atendimento em pré-escolas para as crianças pequenas 
possuía uma forte conotação preventiva e compensatória no 
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sentido de suprir suas carências e, ao mesmo tempo, prepará-las 
para a escolaridade obrigatória.

A política de educação compensatória entendia que as desi-
gualdades de aprendizagem das crianças seriam sanadas a partir 
de estratégias compensatórias, como, por exemplo, alimentação, 
afeto etc. Essa política se colocava a serviço da produção de ideias 
que não questionavam a base material da sociedade produtora da 
desigualdade. Tratava-se de uma perspectiva que buscava a am-
pliação do atendimento de baixo custo, o que se conseguiria por 
meio de construções simples, uso de espaços ociosos ou cedidos 
pela comunidade e participação de trabalho voluntário ou semi-
voluntário de pessoas leigas da comunidade. Esse tipo de aten-
dimento prevaleceu durante a década de 1980. Nesse período, 
difundiram-se também “formas alternativas de atendimento”, nas 
quais inexistiam critérios básicos relativos à infraestrutura e à es-
colaridade das pessoas que lidavam diretamente com as crianças.

Essas instituições de atendimento à infância, a do Projeto 
Casulo ou as formas alternativas de atendimento tinham um 
cunho educativo-corretivo e eram propostas como um dispo-
sitivo para disciplinar mães por meio da educação de crianças 
a partir de preceitos da Puericultura, como um dispositivo de 
normalização da relação mãe-filho nas classes populares. Desse 
modo, podia-se “reformar” e propor atitudes morais e de com-
portamentos para as famílias pobres por meio das crianças, além 
de controlá-las. A educação tinha ênfase na moral e não na 
dimensão intelectual. Com isso, confirma-se, também no Brasil, 
a imagem dos pobres como ameaçadores, devendo, portanto, 
ser controlados e educados pelas instituições. A submissão e a 
subalternidade são características propostas por essa educação.

Descontentes com o atendimento oferecido para as crian-
ças por meio desses projetos, os movimentos populares, como 
o Movimento Nacional de Lutas por Creche e o Movimento 
Criança pró-Constituinte, organizaram-se para reivindicar o 
direito de seus filhos à educação desde bebês.

O final da década de 1960 e o início da década de 1970 
corresponderam a um novo ciclo de expansão das creches em 
vários países, inclusive com revisão de seu significado. Esse foi o 
reflexo da conquista de movimentos sociais urbanos, entre eles 

Glossário

Puericultura  Ciência 
que trata das noções de 
fisiologia, de higiene 
e de sociologia que 
podem favorecer o 
desenvolvimento físico e 
mental das crianças, da 
gestação à puberdade.
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os feministas. No Brasil, esse ciclo de expansão ocorreu a partir 
da segunda metade da década 1970.

Esse período foi marcado, de um lado, pela política ditato-
rial dos governos militares; de outro, foi povoada pelos diversos 
movimentos sociais populares que fizeram emergir novos atores 
e novos temas políticos. Entre esses movimentos, estão os das 
mulheres, que, ao transcenderem seu cotidiano doméstico, fize-
ram despontar um novo sujeito social que reivindica direitos. As 
mulheres se fazem presentes nos movimentos contra a carestia, 
pela anistia, na luta por creches, na política, criam associações, 
entram nos sindicatos para seus encontros.

Ao final da ditadura militar, inicia-se um intenso movimen-
to de mobilização social pela elaboração de uma nova Consti-
tuição com a participação de diversos setores. Entre eles, pode-
mos citar o Movimento Negro, que tinha em vista a questão do 
racismo e das discriminações contra os negros, o Movimento 
de Mulheres e o Movimento Criança pró-Constituinte, que 
reivindicavam o direito das crianças à educação.

A Constituição de 1988

Esses movimentos tiveram êxito e suas propostas foram in-
corporadas na redação do texto final da Constituição. Aprovada 
em 1988, ela condena a prática de racismo e reconhece a Edu-
cação Infantil como uma extensão do direito universal à educa-
ção, para as crianças de 0 a 6 anos. Foi a primeira vez na história 
do Brasil que uma Constituição fez referências aos direitos das 
crianças, que não sejam aqueles inscritos no âmbito do Direito 
da Família. A nova Constituição estabeleceu formas concretas 
de garantir, além do amparo, a educação das crianças.

Outro momento em que a atuação dos movimentos sociais 
se fez importante — entre eles o Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública — foi durante a elaboração do projeto para o 
Plano Nacional da Educação (PNE).

Em 1996, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 
organizou o 1o Congresso Nacional de Educação (Coned), em 
que a sociedade reunida estabeleceu diretrizes educacionais que 
subsidiaram discussões em outras instâncias (encontros munici-

O QUE É Fórum 
nacional em 
defesa da Escola 
Pública

O Fórum Nacional em 
Defesa da Escola Pública 
organizou-se para 
atuar na Constituinte. 
Teve importante papel 
na construção do 
projeto da Legião da 
Boa Vontade (LBV) 
e na organização 
da sociedade para a 
elaboração do Plano 
Nacional de Educação 
— Proposta da 
Sociedade Brasileira, que 
se encontra disponível 
no endereço: www.
andes.org.br/fndep-
documentos.htm

O texto do Plano 
Nacional de Educação 
(PNE) em vigor pode 
ser encontrado na 
íntegra no site <portal.
mec.gov.br>. Mais 
informações sobre o 
Fórum Nacional em 
Defesa da Escola Pública 
pode ser obtido no site 
<www.andes.org.br>.
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pais e estaduais, congressos, conferências e seminários temáticos 
regionais) a fim de elaborar um projeto para o PNE. Esse pro-
jeto consolidou-se no 2o Coned, realizado em 1997. O 3o e 4o 
Coneds visaram fortalecer o PNE aprovado e organizar a luta 
pela implementação de pontos não incluídos.

O movimento negro reivindicou participação no processo 
de elaboração do PNE, no entanto, não esteve representado em 
nenhum momento nem fez parte das organizações que foram 
financiadas e consultadas para a elaboração da proposta.

Na versão aprovada, a questão racial aparece referida apenas 
no Ensino Superior, item 4.3 do PNE, inciso 19, que diz res-
peito à criação de políticas que facilitem às minorias vítimas de 
discriminação o acesso ao Ensino Superior por meio de progra-
mas de compensação de deficiências na formação escolar. No 
que diz respeito ao Ensino Fundamental, o item 2.3 do PNE, 
inciso 11, enfatiza o programa de avaliação do livro didático 
criado pelo MEC e, no inciso 21 do item 10.3 do PNE, prevê a 
inclusão nos currículos e nos programas de formação de profis-
sionais da educação de temas específicos da História, da cultura, 
dos conhecimentos das manifestações artísticas e religiosas dos 
segmentos afro-brasileiro, indígena e trabalhadores rurais.

Entre as questões que se colocam para a Educação Infantil 
no início do século XXI estão a nova Política Nacional de 
Educação Infantil que reafirma o direito das crianças de 0 a 6 
anos à educação e destaca a necessidade de profissionais qua-
lificados para isso. O lançamento desse documento, porém, foi 
feito ao mesmo tempo que o MEC propôs a criação de um 
Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) 
e não incluiu as creches como beneficiárias. Isso gerou insatisfa-
ção e inquietação na sociedade, pois os recursos dos municípios 
(principais responsáveis pelas creches) não são suficientes para 
suprir a demanda da Educação Infantil.

O projeto de lei que cria o Fundeb ainda se encontra em 
tramitação e a possível inclusão das creches como beneficiárias 
de sua verba será uma grande vitória de movimentos, como o 
Movimento Fundeb pra Valer, Movimento da Campanha Na-
cional pela Educação, o Movimento Inter-Fóruns de Educa-
ção Infantil do Brasil (MIEIB), os Fóruns Estaduais de Educação 
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Infantil, a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar 
(OMEP), a Campanha pelo Direito à Educação e ONGs que se 
mobilizaram para reintroduzir a creche na Proposta de Emenda 
Constitucional do Fundeb.

Tal fato nos mostra que se a Educação Infantil para crianças 
de 0 a 6 anos já é um direito, ainda é necessária muita atenção e 
luta para que esse direito de fato se concretize. Os movimentos 
sociais têm tido importante papel nesse sentido.

Educação Infantil para a criança negra

Quando nos referimos às crianças negras, é necessário ainda 
mais atenção e luta para que seu direito à Educação Infantil se 
concretize com qualidade. Rosemberg (1999) relata processos 
de exclusão de crianças negras e pobres resultantes da política de 
expansão da Educação Infantil que vem ocorrendo desde a dé-
cada de 1980. A autora questiona o uso de creches e pré-escolas 
como alternativas ao Ensino Fundamental para crianças pobres 
e negras e destaca dois processos discriminatórios simultâneos:

• o expressivo número de crianças retidas na pré-escola em vez 
de frequentarem o Ensino Fundamental em que deveriam 
estar por direito — esse número é mais expressivo se tomar-
mos crianças negras que residem no Nordeste;

• o aumento significativo do número de professoras leigas ar-
cando com a expansão das matrículas no pré-escolar.

Afirma ainda que, “no caso da Educação Infantil, uma política de 
equalização de oportunidades para crianças brancas e negras significa 
equalização do padrão de qualidade (ou pelo menos redução drástica 
das desigualdades atuais) o que passa, hoje, pela formação educacional 
dos docentes que educam e cuidam de crianças pequenas em creches e 
pré-escolas” (ROSEMBERG, 1999).

Isso significa não apenas que esses profissionais devam ter 
formação específica para o exercício do magistério, mas também 
estar atentos para a forma pela qual se relacionam com seus alu-
nos negros e brancos, e como as próprias crianças se relacionam 
entre si. O compromisso com uma Educação Infantil de quali-
dade para todos que respeite as diferenças inerentes a cada crian-
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ça é fundamental para que nossas crianças gozem de seu direito à 
educação e também de seu direito ao respeito e à cidadania.

Essas questões vêm sendo tratadas com mais profundidade 
por representantes do Movimento Negro, que há tempos, como 
já vimos, reivindicam uma educação que garanta o direito à 
diferença e que enfrente o desafio de formular e implementar 
políticas públicas e práticas pedagógicas que superem as desi-
gualdades sociais e raciais existentes no Brasil.

Tais reivindicações influenciaram nossa legislação educacio-
nal. Nesse sentido devemos ressaltar as possibilidades de trabalho 
e debate trazidas pela Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Essa 
lei inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatorie-
dade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e, no ca-
lendário escolar, o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da 
Consciência Negra”. Quando tratamos de Educação Infantil, a 
discussão sobre o currículo é delicada, mas a inserção do “Dia da 
Consciência Negra” nos traz diversas possibilidades de trabalho.

Outros dispositivos legais interessantes que colocam em 
pauta a questão dos negros no Brasil são a Resolução n. 1, de 
17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação, e 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Re-
lações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana.

Esses documentos são relevantes porque dizem respeito a 
toda a educação básica, incluindo a Educação Infantil. Eles ins-
tituem a educação das relações étnico-raciais, que tem por ob-
jetivos a divulgação e a produção de conhecimentos. Também 
estimulam atitudes, posturas e valores de respeito à pluralidade 
étnico-racial, formando cidadãos capazes de interagir e de ne-
gociar objetivos comuns que garantam a todos o respeito aos 
direitos legais e à valorização de identidade.

Falar sobre relações étnico-raciais não quer significar tra-
tar de um grupo específico, mas da interação entre os vários 
grupos. Não se propõe substituir uma educação eurocêntrica 
por uma afrocêntrica; antes, pretende-se repensar o currículo a 
partir da diversidade existente na sociedade brasileira, conside-
rando as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, 
asiáticos, africanos e europeus.
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AçÃO dOCEnTE 

1 Procure um representante da associação do seu bairro ou 
do grupo de mulheres da sua igreja, um membro do movi-
mento negro, do sindicato de professores ou do Fórum de 
Educação e descubra se esta organização esteve envolvida no 
movimento de reivindicação por creches e pré-escolas na sua 
cidade, na elaboração do Plano Nacional de Educação, no 
debate sobre o Fundeb.

2 A questão da qualidade da educação é apontada por diversos 
movimentos sociais, instituições e pesquisadores como algo a 
se buscar. Você consegue listar parâmetros de qualidade para 
creches e pré-escolas e localizá-los na unidade em que você 
trabalha?

3 Verifique se há vagas suficientes para todas as crianças que 
procuram a escola em que você trabalha ou se há lista de 
espera. Quais os critérios para que se consiga vaga? Discuta 
com seus colegas a questão do direito à educação com base 
nas informações obtidas.
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Com crianças de 0 a 3 anos

1 Brincando de faz de conta. Organize a sala com bonecos, car-
ros, papelões para que as crianças possam brincar. É necessário 
ter bonecas e bonecos negros. Procure bonecos que chamem 
a atenção e deixe que as crianças cuidem deles, incentivan-
do as brancas a cuidarem dos bonecos negros, e vice-versa. 
Aproveite para passear com as crianças e com os bonecos. Os 
professores devem acompanhar as brincadeiras das crianças.

2 Contando histórias. Procure um livro infantil (use a lista de 
dicas contida neste livro) e conte histórias nas quais as crian-
ças negras sejam as personagens principais e tenham êxito. Se 
houver alguma mãe negra ou algum outro adulto negro que 
conte histórias aproveite para convidá-lo. A participação dos 
pais em atividades de rotina é uma prática interessante que 
pode ser realizada em diversas ocasiões.

Com crianças de 4 a 6 anos

1 Trabalhando em grupo. Organize a sala em grupos e incenti-
ve a mistura de gênero e de raça. Dê revistas, jornais, folhe-
tos e fotos. Proponha que as crianças procurem e recortem 
atividades profissionais nesses materiais impressos. Converse 
com elas sobre o que encontrou. Discuta sobre o trabalho das 
mulheres e dos negros. Caso encontre muitos estereótipos 
no material pesquisado, como negros em função braçal e 
mulheres em função doméstica, aproveite para mostrar ou-
tras possibilidades. Proponha que a classe faça cartazes com o 
material recortado e pregue nas paredes.

2 Dê uma prancheta com papel para as crianças. Organize-as 
em duplas e saia pelo bairro com elas. Peça para que prestem 
atenção nos profissionais encontrados e para que desenhem 
ou escrevam quais as profissões com que se depararam e quem 
as desempenha. Discuta em sala o passeio realizado e pergun-
te: Quais são os trabalhos desenvolvidos pelas mulheres? Pelos 
homens? Pelos negros? Pelas crianças? Por pessoas com neces-
sidades especiais? Pelos velhos? Por jovens?

Ação pedAgógicA
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MAiS COnHECiMEnTO SOBRE 
políticas públicas para a Educação infantil

Site

portal.mec.gov.br – Disponibiliza os textos integrais do Plano Nacional 
de Educação (PNE), do Fundo para o Desenvolvimento da Educação 
Básica e da Política Nacional de Educação Infantil.

www.andes.org.br – Traz informações sobre o Fórum Nacional em De-
fesa da Escola Pública.

Livros

BUJES, M. I. E. Infâncias e maquinarias. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

FARIA FILHO, L. M. de. (Org.) A infância e sua educação. Materiais, práticas 
e representações (Portugal e Brasil). Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

RODRIGUES, T. C. Movimento negro: embates e contribuições à 
política educacional nas décadas de 1980 e 1990. São Carlos, SP. Dis-
sertação (Mestrado) — Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da Universidade Federal de São Carlos.

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   35 9/19/14   10:19 AM



36

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   36 9/19/14   10:19 AM



37

CAPÍTULO 3

Educação Infantil e legislação

Constituição da República  
Federativa do Brasil — 1988

A Constituição de 1988 é o primeiro documento legal que 
define a Educação Infantil, desde o seu início, como um direito 
de todas as crianças. A Constituição de 1967, por exemplo, es-
tabelecia, em seu art. 168, apenas que “a educação é direito de todos 
e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade 
(...)”. Não se fazia menção à Educação Infantil. Nesse sentido, 
o texto da Carta Constitucional aprovado em 1988 trouxe sig-
nificativos avanços.

“(...)

TÍTULO I

Dos Princípios Fundamentais

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil:

I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;

(...)

III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;

IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLII. a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

(...)

Capítulo II

Dos Direitos Sociais

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXV. assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 
até seis anos de idade em creches e pré-escolas;

(...)

TÍTULO VIII

Da Ordem Social

Capítulo II

Da Seguridade Social

Seção IV

Da Assistência Social

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, inde-
pendentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

II. o amparo às crianças e adolescentes carentes;

(...)
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Capítulo III

Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I

Da Educação

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

VII. garantia de padrão de qualidade;

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:

(...)

IV. atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§2o Os municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental 
e pré-escolar.

(...)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(...)

Seção II

Da Cultura

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais.

§1o O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indí-
genas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional.

§2o A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta signi-
ficação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira.

(...)”

Observação: O art. 215 e o art. 216 têm servido de apoio a 
um conjunto de ações e políticas do governo federal voltados 
para a diversidade étnico-racial.

Estatuto da Criança e do Adolescente

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 
n. 8.069, reafirma a ideia de que é dever do Estado assegurar 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de 
idade, além de mencionar a questão do respeito a valores culturais.

Embora o ECA seja um marco normativo relevante para a 
garantia dos direitos das crianças, ele é pouco conhecido nas 
escolas.

“(...)

TÍTULO II

Dos Direitos Fundamentais

(...)

Capítulo II

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos sociais garantidos na Constituição e nas leis.

(...)

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da insanidade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a pre-
servação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do ado-
lescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

(...)
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Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura e ao Lazer

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, (...), assegu-
rando-lhes:

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II. direito de ser respeitado por seus educadores;

(...)

V. acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência;

(...)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

IV. atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade.

(...)

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adoles-
cente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes 
de cultura.

(...)”

Lei de Diretrizes e  
Bases da Educação Nacional (LDB)

Após uma tramitação de oito anos no Congresso Nacional e 
muita mobilização da sociedade, foi promulgada, em dezembro 
de 1996, a Lei n. 9.394, que estabeleceu as atuais Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional. Essa lei não garantiu o salário-creche 
proposto pelo projeto de lei substitutivo, que ficou conhecido 
como substitutivo Jorge Hage,  nem tampouco explicitou a ne-
cessidade de autorização para funcionamento das instituições 
de Educação Infantil pelo poder público. Apesar disso, é nela 
que se reafirma o dever do Estado e se reforça a necessidade da 
gratuidade do atendimento e, consequentemente, o direito da 
criança de 0 até 6 anos à educação (Título III, art. 4o, IV).

É também nessa lei que se estabelece a Educação Infantil 
como a primeira etapa da Educação Básica (Título V, arts. 21 
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e 29). Outras questões importantes abordadas por ela dizem 
respeito à definição da faixa etária que deve ser atendida em 
creches e pré-escolas e à formação mínima exigida para o exer-
cício do magistério na Educação Infantil e nas quatro séries 
iniciais do Ensino Fundamental.

TÍTULO I

Da Educação

Art. 1o. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.

(...)

TÍTULO III

Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art 4o. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de:

(...)

IV. atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 
seis anos de idade;

(...)

Título IV

Da organização da Educação Nacional

(...)

Art. 10. Os Estado incumbir-se-ão de:

(...)

II. definir com os municípios, formas de colaboração na oferta do Ensino 
Fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público;

(...)

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

V. oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com priori-
dade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 
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ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades 
de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais míni-
mos vinculados pela Constituição à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino.

(...)

TÍTULO V

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

Capítulo I

Da Composição dos Níveis Escolares

Art. 21.  A educação escolar compõe-se de:

I. Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Ensino Médio;

II. Educação Superior.

(...)

Capítulo II

Da Educação Básica

Seção II 

Da Educação Infantil

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, comple-
mentando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em:

I. creches, ou entidades equivalentes para crianças de até três anos de 
idade;

II. pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade.

Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompa-
nhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promo-
ção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.

TÍTULO VI

Dos Profissionais da Educação

(...)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na Educação Básica far- 
-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
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em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil 
e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal.

(...)

TÍTULO VIII

Das Disposições Gerais

Art.79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
Dia Nacional da Consciência Negra.

TÍTULO IX

Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a  
partir da publicação desta lei.

(...)

§ 3o Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:

I. matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facul-
tativamente, a partir dos seis anos, no Ensino Fundamental.

(...)

III. realizar programas de capacitação para todos os professores em exer-
cício, utilizando também, para isto, recursos da educação a distância;

§4o Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos pro-
fessores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço.

(...)

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 
deverão, no prazo de três anos, a contar da data de publicação desta lei, 
integrar-se ao respectivo sistema de ensino.

Em 2006, foi promulgada a Lei n. 11.274, que dispõe sobre 
a duração de 9 anos para o Ensino Fundamental, com matrícula 
obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Dessa forma, a faixa 
etária atendida em creches e pré-escolas deve ser alterada.

Plano Nacional de Educação (PNE)

Trata-se de outro documento importante para a compreen-
são das políticas públicas para a Educação Infantil. O processo 
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de sua elaboração ocorreu a partir de muitas disputas políticas, 
tendo havido uma proposta de Plano Nacional da Educação 
elaborada coletivamente pela Sociedade Brasileira, organiza-
da em Congressos Nacionais de Educação (Coneds)3 e outras 
instâncias, e outra elaborada por representantes do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão ligado ao MEC.

A versão aprovada trata-se de um substitutivo do relator, de-
putado Nelson Marchesan, e incorporou contribuições tanto 
do projeto apresentado pela sociedade, por meio do deputado 
Ivan Valente, como do projeto apresentado pelo Poder Execu-
tivo (via MEC), além de emendas e sugestões apresentadas por 
diversas entidades. O PNE em vigor aborda questões como a 
ampliação da oferta de Educação Infantil e o estabelecimento 
de um Programa Nacional de Formação de Profissionais de 
Educação Infantil, possibilitando a habilitação dos professores e 
dirigentes que atuam na área.

As metas para a Educação Infantil apontam para a necessi-
dade de grande investimento nesse setor uma vez que indicam 
aumento significativo no atendimento. Dados de Rosemberg 
(2002a: 46, tabela 3) mostram que, em 1999, o percentual de 
crianças de 0 a 3 anos que frequentavam a Educação Infantil era 
de 9,2% e o referente às de 4 a 6 anos era de 52,1%.

O PNE, no entanto, não indica as fontes de recursos para 
garantir a expansão apontada; ele apenas afirma a importância 
do Fundef para o financiamento da Educação Fundamental. 
Convém destacar que o Plano foi aprovado pelo então pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso com 9 vetos, orienta-
dos pela área econômica do governo, pelos Ministérios do 
Planejamento e da Fazenda, como nos mostra Valente (2001).  

3 Diversos autores têm explicitado a relevância da organização da 
sociedade nos Coneds e da proposta de PNE resultante dessa organização. 
Além disso, diversas críticas têm sido feitas ao PNE proposto pelo MEC. 
Sobre essa questão, manifestam-se autores como Cláudia Gontijo, Celso 
Beisiegel, Ivan Valente, Lisete Arelaro e organizações como a Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação — Anped e o 
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.
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Entre esses vetos incluem-se:

• Seção da Educação Infantil, item 22 — “ampliar o progra-
ma de Garantia de Renda mínima associado a ações socioeducativas, 
de sorte a atender, nos três primeiros anos deste plano, a 50% das 
crianças de 0 a 6 anos que se enquadrem nos critérios de seleção da 
clientela e a 100% até o sexto ano”.

Outro veto refere-se à ampliação de recursos do governo 
destinados à educação:

• Seção do Financiamento da Educação, item 1 — “ele-
vação, na década, através de esforço conjunto da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, do percentual de gastos públicos em 
relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 
7%. Para tanto, os recursos devem ser ampliados, anualmente, à 
razão de 0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do Plano e de 
0,6% no quinto ano”.

Esses vetos diminuem significativamente as possibilidades de 
atingir as metas colocadas pelo PNE no que se refere à expan-
são do atendimento em Educação Infantil.

No texto a seguir destacamos alguns aspectos referentes à 
Educação Infantil contidos no Plano Nacional de Educação 
aprovado.

“(...)

II — NÍVEIS DE ENSINO

1. EDUCAÇÃO INFANTIL

1.2 Diretrizes

(...) respeito às diversidades regionais, aos valores e às expressões cultu-
rais das diferentes localidades, que formam a base sócio-histórica sobre as 
quais as crianças iniciam a construção de suas personalidades.

(...) A criança não está obrigada a frequentar uma instituição de Edu-
cação Infantil, mas sempre que sua família deseje ou necessite, o Poder 
Público tem o dever de atendê-la.

(...) O que este plano recomenda é uma educação de qualidade prio-
ritariamente para as crianças mais sujeitas à exclusão ou vítimas dela. 
A expansão que se verifica no atendimento das crianças de 6 e 5 anos 
de idade conduzirá invariavelmente à universalização, transcendendo a 
questão da renda familiar.
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1.3 Objetivos e Metas

1. Ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, em cinco 
anos, a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população 
de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta 
de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5anos.

(...)

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação de Profissionais de 
Educação Infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, 
inclusive das universidades e institutos superiores de educação e organi-
zações não governamentais, que realize as seguintes metas:

a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de Educação 
Infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade 
Normal) e, em dez anos, formação de nível superior;

b) que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica 
de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de 
nível superior.

(...)

11. Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, saúde 
e assistência na manutenção, expansão, administração, controle e avaliação 
das instituições de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade.

(...)

13. Assegurar, em todos os municípios, o fornecimento de materiais 
pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho 
educacional, de forma que, em cinco anos, sejam atendidos os padrões 
mínimos de infraestrutura, definidos na meta do item 2.14. Incluir as 
creches ou entidades equivalentes no sistema nacional de estatísticas 
educacionais, no prazo de três anos.

(...)

17. Estabelecer, até o final da década, em todos os municípios e com 
colaboração dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência 
social e de organizações não governamentais, programas de orientação 
e apoio aos pais com filhos entre 0 e 3 anos, oferecendo, inclusive, as-
sistência financeira, jurídica e de suplementação alimentar nos casos de 
pobreza, violência doméstica e desagregação familiar extrema.

18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as 
crianças de 0 a 6 anos.
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(...)

IV — MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

10. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E VALORIZA-
ÇÃO DO MAGISTÉRIO

10.2 Diretrizes

(...)

Os cursos de formação deverão obedecer, em quaisquer de seus níveis e 
modalidades, aos seguintes princípios:

(...)

b) ampla formação cultural;

c) inclusão das questões relativas à educação dos alunos com necessi-
dades especiais e das questões de gênero e de etnia nos programas de 
formação.

10.3 Objetivos e Metas

(...)

2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo in-
tegral, quando conveniente, cumprida em um único estabelecimento es-
colar.

3. Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para a 
preparação de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas.

(...)

21. Incluir, nos currículos e programas dos cursos de formação de pro-
fissionais da educação, temas específicos da história, da cultura, dos 
conhecimentos, das manifestações artísticas e religiosas do segmento 
afro-brasileiro, das sociedades indígenas e dos trabalhadores rurais e sua 
contribuição na sociedade brasileira.

V — FINANCIAMENTO E GESTÃO

11. FINANCIAMENTO E GESTÃO

11.3 Objetivos e Metas

(...)

8. Estabelecer, nos Municípios, a Educação Infantil como prioridade 
para a aplicação dos 10% dos recursos vinculados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino não reservados para o Ensino Fundamental.

(...)”
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Alguns documentos normativos

n	Critérios para um atendimento em creches que 
respeite os direitos fundamentais das crianças — 1995

O documento foi elaborado por equipe de professores em 
1995. O princípio do documento era estabelecer critérios e 
não diretrizes, currículo ou referenciais. Ele define uma série 
de direitos das crianças que frequentam creches4, tais como o 
direito à brincadeira, à atenção individual, a um ambiente acon-
chegante, seguro e estimulante e o direito a desenvolver sua 
identidade cultural, racial e religiosa. Entre outras afirmações 
contidas nesse último item, encontramos as seguintes:

• Nossas crianças têm o direito a desenvolver sua autoestima.

• Meninos e meninas têm os mesmos direitos e deveres.

• Nossas crianças, negras e brancas, têm de aprender a gostar de 
seu corpo e de sua aparência.

• A creche é um espaço de criação e expressão cultural das 
crianças, das famílias e da comunidade.

n	Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil — 1999

Esse documento foi elaborado por uma equipe de profis-
sionais do MEC com base em uma concepção de Educação 
Infantil do governo Fernando Henrique Cardoso. Para alguns 
pesquisadores da área, ele representa um ponto de inflexão na 
trajetória que vinha sendo desenvolvida anteriormente pela 
Coordenadoria de Educação Infantil; uma espécie de “desvio 

4 É importante destacar que, até aquele momento, as creches atendiam 
crianças de até 6 anos de idade, como se pode observar no próprio 
documento Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os 
Direitos Fundamentais das Crianças: “As creches têm por objetivo educar e 
cuidar de crianças até 6 anos de idade” (p. 30). Havia também a preocupação 
manifesta em não permitir que crianças com mais de 7 anos usassem a 
creche como alternativa à educação de 1o grau.
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de rota” que se caracterizou pela produção de referenciais e 
diretrizes curriculares nacionais e não de parâmetros de qua-
lidade.

Entre algumas das críticas realizadas destacam-se:

• O Referencial prioriza um tipo de criança e infância, es-
pecialmente a infância urbana das crianças com mais poder 
aquisitivo e nos afasta da realidade da maioria das creches 
brasileiras.

• Quanto à grade curricular, o Referencial tem características 
que se assemelham à Educação Fundamental e ignora ou 
desconsidera parte dos conhecimentos anteriormente siste-
matizados e divulgados.

n	Política de Educação Infantil: pelo direito das 
crianças de zero a seis anos à Educação — 2005

Esse documento surgiu a partir de discussões realizadas em 
Seminários Regionais de Educação Infantil e trouxe algumas 
diretrizes, metas e objetivos para a Educação Infantil.

Ele reafirma o direito das crianças pequenas à educação e 
destaca, entre outras coisas, a necessidade de profissionais quali-
ficados, de uma política de Educação Infantil articulada às po-
líticas de Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, 
Cultura, Mulher e Diversidades, bem como aos fóruns de Edu-
cação Infantil e outras organizações da sociedade civil. Destaca, 
ainda, a necessidade de garantir espaços f ísicos, equipamentos, 
brinquedos e materiais adequados às instituições de Educação 
Infantil, considerando as necessidades educacionais especiais e a 
diversidade cultural.

O documento também sugere estratégias de financiamento 
para a manutenção e o desenvolvimento da Educação Infantil. 
Entre os objetivos apontados quanto a essa importante questão 
está o de incluir a Educação Infantil no sistema de financiamen-
to da Educação Básica, garantindo a inclusão da responsabilida-
de orçamentária da União para a manutenção e a continuidade 
do atendimento às crianças de 0 a 6 anos.
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Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003

Essa lei modifica e completa a LDB n. 9.394/96 e inclui 
no currículo oficial da rede de Ensino Fundamental e Médio 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Bra-
sileira” e, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como 
“Dia Nacional da Consciência Negra”.  Vale a pena esclarecer 
que a lei propõe que a temática seja tratada em todo o currí-
culo escolar e não em uma disciplina específica.

Quando tratamos de Educação Infantil, a discussão sobre o 
currículo é delicada, mas a inserção do Dia Nacional da Cons-
ciência Negra nos traz diversas possibilidades de trabalho.

O debate sobre o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização do Magistério (Fundeb)

Ao mesmo tempo que o MEC propôs a inclusão da Educação 
Infantil de 0 a 6 anos no sistema de financiamento da Educação 
Básica, sugeriu a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb) 
para substituir o Fundef, que se destinava apenas ao Ensino Fun-
damental. O projeto de lei do Fundeb previa o repasse de verbas 
não apenas para instituições que oferecessem Ensino Fundamen-
tal, mas também Educação Infantil e Ensino Médio, excluindo as 
creches. O projeto de lei ainda está em tramitação no Congresso 
Nacional, mas o ministro da Fazenda confirmou, em 29 de no-
vembro de 2005, a liberação de R$ 200 milhões para inclusão de 
creches no novo Fundo da Educação Básica (Fundeb).5

Com a garantia da verba anunciada, estima-se que o poder pú-
blico poderá ampliar o atendimento, no primeiro ano do Fundeb, 
para 20% das crianças de 0 a 3 anos, até chegar a 50% no quarto 
ano, conforme estabelece o Plano Nacional de Educação.

Tal fato representa uma grande conquista dos movimentos 
populares que têm se organizado em defesa das crianças e do 
seu direito à educação pública em creches.

5 Em 27 de abril de 2006, o Plenário aprovou, em 2o turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição que cria o Fundeb. 
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Lei n. 11.114, de 16 de maio de 2005, e 
Parecer CNE/CEB n. 18/2005

A Lei n. 11.114, de 16 de maio de 2005, altera os arts. 6o, 30, 
32 e 87 da Lei n. 9.394/1996 (LDB), tornando obrigatória a 
matrícula de crianças com 6 anos de idade no Ensino Funda-
mental. O parecer do Conselho Nacional de Educação, apro-
vado em 15 de setembro de 2005, indica que tal antecipação 
da escolaridade mínima obrigatória deve garantir a ampliação 
do período de duração do Ensino Fundamental para 9 anos, a 
partir do ano letivo de 2006.

Apesar de essa Lei se referir especificamente ao Ensino 
Fundamental, ela traz implicações para a Educação Infantil por 
modificar a faixa etária atendida nas instituições. Dessa forma, 
o poder público ampliou em um ano a obrigatoriedade esco-
lar, expandindo o dever do Estado na garantia de um direito 
à educação. Contudo, o impacto efetivo dessa lei para a Edu-
cação Infantil só poderá ser avaliado quando as crianças de 6 
anos frequentarem o Ensino Fundamental a partir de 2006. De 
toda maneira, os movimentos sociais pretendem e lutam pela 
expansão da Educação Infantil a todas as crianças que queiram 
frequentá-la.

Conclusão

Como pudemos observar, as modificações legislativas que 
se referem à Educação Infantil foram fortemente influenciadas 
pelas lutas e reivindicações dos movimentos sociais e dos fóruns 
nacionais e regionais de luta pela educação de crianças peque-
nas e de pesquisadores da área. Durante anos, as creches públicas 
eram destinadas apenas aos filhos das mães trabalhadoras. Com 
a nova legislação, esse critério deixou de existir. Atualmente, 
o Estado tem obrigação de atender todas as crianças e famí-
lias que desejem esse nível de educação para os seus filhos. O 
grande avanço ocorrido, do ponto de vista legislativo, refere-se 
à explicitação pelo Estado do direito da criança pequena à Edu-
cação Infantil, até então este direito estava vinculado à família, 
particularmente às mães, mulheres.
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AçÃO PEdAgógiCA 

1  Veja o PNE elaborado pela sociedade brasileira no I e no II 
Coneds e compare aspectos contidos nele que não tenham 
sido contemplados pela versão aprovada ou, ainda, aspectos 
do Plano com os quais você não concorda.

2  Você já conhecia a Lei n. 10.639/2003? Discuta com os cole-
gas seu conteúdo e tente enumerar possibilidades de trabalho 
com base no que ela estabelece. Depois pense o que você faria 
para incluir História e Cultura Afro-Brasileira no currículo da 
Educação Infantil e como trabalharia essas questões com cada 
faixa etária atendida por essa etapa da educação básica.
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PARTE 2
O racismo e a 
escola

CAPÍTULO 4

Discutindo o racismo
CAPÍTULO 5

Educação Infantil e diferença

O Brasil é um país que, para ser entendido e estudado, 
deve levar em consideração sua pluralidade racial, 
cultural e étnica. A despeito de uma suposta democracia 
racial, vivemos durante muito tempo sob o manto 
da ideologia do branqueamento, que legitimou o 
sentimento de superioridade dos brancos em relação 
aos negros. Portanto, admitir a diversidade não é tarefa 
fácil, principalmente porque vivemos e convivemos sob 
o legado do racismo. Procuramos, nesta Parte 2, mostrar 
como o racismo foi e é entendido ao longo da história 
do Brasil e de que maneira vem sendo tratado na escola.
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CAPÍTULO 4

Discutindo o racismo

Breve histórico sobre o racismo

O racismo que encontramos está pautado em pressupostos 
biológicos, mas nem sempre foi assim. Sant’Ana (2000: 31) nos 
mostra que a forma como o racismo se apresenta hoje é um fe-
nômeno relativamente recente, pois “em tempos primitivos, até por 
volta da Idade Média, a discriminação baseava-se em fatores religiosos, 
políticos, de nacionalidade e na linguagem e não em diferenças biológicas 
ou raciais como acontece hoje”.

De acordo com Bernd (1994), a palavra “raça” em referência 
aos seres humanos é recente, e a trajetória das teorias racistas 
tem início na época da conquista da América no século XVI. 
Essas teorias foram convenientemente utilizadas como justifi-
cativa para a dominação e a escravização, pois pressupõem uma 
pretensa inferioridade biológica. “Primeiro se estigmatiza o grupo 
que se quer discriminar e depois tira-se proveito dessa estigmatização”, 
ou seja, “construiu-se primeiramente a ideologia da inferioridade natu-
ral dos negros e depois se legitimou a instituição escravocrata” (Bernd, 
1994: 17).

Joseph-Arthur de Gobineau é considerado, ainda segundo 
Bernd (1994), um dos iniciadores do racismo. Segundo sua tese, 
as raças eram desiguais: os brancos eram considerados perfeitos, 
desenvolvidos, superiores, e os negros, considerados degenera-
dos, desequilibrados, inferiores. Entre seus seguidores no Brasil, 
podemos citar, de acordo com Bernd (1994), os escritores Sílvio 
Romero e Euclides da Cunha.

O Conde Joseph-Arthur 
de Gobineau (1816-
1882), filósofo francês, 
adepto do determinismo 
racial, adquiriu grande 
relevância teórica no 
desenvolvimento de 
políticas racistas na 
Europa. Autor da obra 
Ensaios sobre a desigualdade 
da raça humana, defendia 
a tese da superioridade 
branca e loura (ariana) 
sobre todas as outras.

QUEM FOi 
gobineau
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O racismo, então, pode ser definido da seguinte forma segundo 
Sant’Ana (2000: 53), “é uma teoria ou ideia que existe uma relação de 
causa e efeito entre as características físicas herdadas por uma pessoa e certos 
traços de sua personalidade, inteligência ou cultura. E, somando a isso, a no-
ção de que certas raças são naturalmente inferiores ou superiores às outras”.

Conceituações básicas sobre o racismo6

A partir das observações e classificações científicas e, também, 
com base nas percepções e sentidos populares atribuídos, raça é 
sempre um conceito (taxonômico) construído para classificar as 
populações humanas quanto a semelhantes características físicas 
ou biológicas socialmente relevantes. O termo também se refe-
re a diferenças sociais e desigualdades político-econômicas. Vale 
lembrar que a variabilidade fenotípica intergrupos não é pré- 
-requisito para a construção de diferenças raciais; por exemplo, 
os irlandeses, em determinados momentos da história norte- 
-americana e inglesa, foram vítimas de discriminação racial.

Os geneticistas aceitam que a variação genética no seio 
de uma mesma população é maior do que entre populações 
diferentes. Dessa forma, ainda que haja certa indeterminação 
como entidades biológicas, as populações humanas são sempre 
unidades social e culturalmente definidas. O tratamento de tais 
unidades como “raças”, bem como a produção de uma diferen-
ciação entre elas, se deu em contextos sociopolíticos historica-
mente específicos.

É possível concluir que as raças, imaginárias ou reais — como 
disse a filósofa francesa Colette Guillaumin — desempenham o 
mesmo papel no processo social (classificação e hierarquização 
de populações) e, portanto, desse ponto de vista são idênticas. Aí 
reside o problema sociológico de desvendar o impacto que as 
diferentes raças provocam em uma certa sociedade.

O racismo constrói uma linha de pensamento e ação, com 
fundamento em outros três conceitos-chave, que acarretam 
consequências negativas para quem as recebe. São eles: o este-

Glossário

Taxonômico Relativo a 
taxonomia, ciência que 
descreve, identifica e 
classifica os organismos, 
individualmente ou em 
grupo.

6 As seguintes obras podem ser consultadas sobre o assunto: BARFIELD 
(2001: 519-522); GUILLAUMIN (1972: 63); OUTHWAITE E 
BOTTOMORE (1996: 637-639); WIEVIORKA (1992: 25-45).
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reótipo, o preconceito e a discriminação. Um está imbricado no 
outro como podemos ver pelas definições a seguir.

Estereótipos7. Ideias ou convicções produzidas a partir de 
uma conduta de um indivíduo — que carrega determinada ca-
racterística — que passa a ser generalizada para todos os demais — 
que possuam essa mesma característica. Por exemplo: “todo negro 
é burro”, “todo gordo é preguiçoso”, “toda mulher é frágil”.

Preconceito. Trata-se de um prejulgamento, que pode 
constituir-se no primeiro passo para o racismo. É um conceito 
ou opinião formado antecipadamente sem nenhum rigor. 

Discriminação8. Conduta (ação ou omissão) que viola di-
reitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, 
como raça, sexo, idade, religião e outros. A discriminação é a 
exteriorização, a manifestação, a materialização do racismo, do 
preconceito e do estereótipo.

Essas situações ocorrem cotidianamente, de forma velada ou 
explícita, em vários âmbitos da sociedade. Na escola, as crianças 
negras têm um desempenho inferior em relação às brancas, ou 
seja, são as que mais fracassam. No mercado de trabalho, há a 
exigência da “boa aparência”, que é um modelo hegemônico 
de estética da qual os negros não fazem parte. Além disso, sabe-
mos que, estatisticamente, os negros recebem salários inferiores, 
principalmente as mulheres negras. Os negros estão entre os mais 
pobres e miseráveis na pirâmide socioeconômica brasileira. Esses 
dados podem ser observados em estatísticas realizadas por diversos 
órgãos ou transmitidas regularmente pelos meios de comunica-
ção e indicam que o racismo está presente em nossa sociedade.

O racismo brasileiro tem ainda características próprias, pois 
está ancorado na ideia da democracia racial e no branqueamen-
to. O imaginário construído em torno da ideia de que vivemos 
harmoniosamente em uma democracia racial ainda é forte em 
nossa sociedade e precisa ser discutido e analisado com maior 
atenção se quisermos construir uma sociedade que reconheça 
as diferenças e a diversidade entre os grupos étnico-raciais. Só 

7 Esses conceitos basearam-se na obra de BERND (1994).
8 Baseada na obra: SANT’ANA (s.d.: 39-68).
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assim poderemos acabar com a perpetuação das desigualdades 
existentes entre esses grupos.

Esse quadro precisa ser revertido para construirmos uma socie-
dade mais democrática e plural onde todos possam ter seus direi-
tos garantidos, oportunidades de sucesso no trabalho e na escola.

Assim, buscamos construir uma discussão voltada para as 
professoras de Educação Infantil a respeito da questão racial tão 
presente no ambiente escolar e que, na maioria das vezes, passa 
despercebida pela equipe escolar.

Sugere-se que, além da conceituação realizada no parágrafo 
anterior, se discuta, ainda que brevemente, o que caracteriza 
o racismo brasileiro, ancorado na ideia de democracia racial e 
branqueamento. O imaginário construído em torno da ideia de que 
vivemos harmoniosamente em uma democracia racial ainda é forte 
em nossa sociedade e precisa ser discutido e analisado com maior 
atenção caso se queira construir uma sociedade que reconheça 
as diferenças e a diversidade entre os grupos étnico-raciais sem 
que isso implique a perpetuação das desigualdades existentes entre 
eles. Como lidar com o aspecto velado do racismo brasileiro, que 
não se reconhece como tal, e o modo como se naturalizam e se 
justificam as desigualdades sociais? Em um país que se caracteriza 
pelo preconceito de ter preconceito, como sintetizou Florestan 
Fernandes, como trabalhar com as diferenças? Temos hoje uma 
ampla literatura que analisa o racismo em nosso país, indicando a 
importância de atentarmos para as suas particularidades.

Há também as novas exigências colocadas pela Lei n. 
10.639/2003, que, como já vimos, inclui a disciplina História 
e Cultura Afro-Brasileira no currículo da Educação Básica e 
Ensino Superior. Isso é muito importante, pois atitudes, sen-
timentos e comportamentos preconceituosos são aprendidos, 
interiorizados pelas pessoas desde a mais tenra idade.

Dessa forma, o trabalho dos profissionais da Educação In-
fantil com crianças, de 0 a 6 anos, deve considerar que na es-
cola, da mesma forma que na sociedade, as relações são perpas-
sadas pelo racismo e pela discriminação. O reconhecimento da 
existência do racismo, ou seja, o desmantelamento da falsa ideia 
de democracia racial, requer a valorização da história e cultu  ra 
do negro.
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Esse é um dos desafios colocados aos educadores: a partir 
de um questionamento permanente das relações estabelecidas 
com as crianças e entre elas, evitar atitudes preconceituosas, 
piadas racistas e estereótipos depreciativos, velados ou explíci-
tos, que expressem sentimentos de superioridade de um grupo 
sobre o outro.

Como você percebe as questões raciais e os  
preconceitos no seu dia a dia?

Quais as dificuldades que você encontra no que diz respeito 
às questões raciais e ao preconceito com os alunos?

Sua formação lhe dá os subsídios para o entendimento  
de como lidar com os preconceitos e as questões  

raciais no seu cotidiano?

Ação reflexivA 

É importante que você, professor, tenha elementos para 
compreender melhor a formação das relações raciais na cultura 
brasileira e possa interferir no cotidiano da instituição escolar. 
Você deve ter instrumentos para decodificar as práticas discri-
minatórias produzidas e reproduzidas no interior da escola.

No entanto, isso passa pela revisão dos valores e padrões 
considerados aceitáveis pelos educadores e pela instituição es-
colar, padrões estes que geralmente, como apontam as pesquisas, 
os alunos negros não conseguem atingir. A partir de mecanis-
mos intraescolares, chegamos a temas como fracasso escolar de 
crianças negras, autoestima deficiente, currículo embranqueci-
do e transmissão da cultura hegemônica que fazem o racismo 
presente em nosso cotidiano. Nas escolas, as crianças chegam 
com pensamentos estereotipados a respeito de determinados 
segmentos da sociedade, como, por exemplo, pobres, negros, 
índios, japoneses, pessoas gordas ou feias, deficientes etc. Você, 
professor, precisa estar atento a essas manifestações da mesma 
forma que o aluno no caso da Escola Fundamental e a criança 
da Educação Infantil, pois também podem estar praticando ati-
tudes racistas, já que vivemos em uma cultura em que se crista-
lizaram determinadas atitudes e padrões racistas.
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1	 Discuta	com	os	demais	professores	de	sua	escola	sobre	racis-
mo,	discriminação,	preconceito	e	estereótipo.	Exemplifique	
com	situações	vividas	ou	conhecidas.

2	 Leia	os	textos	que	seguem.	

Texto	1

A	mortalidade	infantil,	em	cada	mil	nascidos	vivos,	é	de	30,75	
entre	os	negros	e	de	22,93	entre	os	brancos.

Texto	2

A	desigualdade	racial

“Os	avanços	alcançados	nos	níveis	de	educação	e	rendimen-
to	não	alteraram	significativamente	o	quadro	de	desigualdades	
raciais.	Embora	a	taxa	de	analfabetismo	tenha	caído	para	todos	
os	grupos,	ainda	é	mais	elevado,	em	1999,	para	pretos	e	pardos	
(20%)	do	que	para	brancos	(8,3%).	O	aumento	do	número	de	
anos	 de	 estudo	 foi	 generalizado	—	com	 a	 população	 como	
um	todo	registrando	um	ano	a	mais	de	estudo	de	1992	a	1999.	
Apesar	disso,	na	comparação	por	cor	ou	raça,	há	uma	diferença	
de	dois	anos	de	estudo,	em	média,	separando	pretos	(4,5	anos)	
e	pardos	(4,6	anos)	de	brancos	(6,7	anos).	Uma	vez	que	esses	
patamares	têm-se	mantido	historicamente	inferiores	para	pre-
tos	e	pardos,	o	crescimento	de	um	ano	de	estudo	no	total	re-
vela-se	mais	significativo	para	esses	grupos.	No	Nordeste,	por	
exemplo,	 esse	 ganho	 correspondeu	 a	 um	 aumento	 de	 quase	
50%	nos	anos	médios	de	estudo	de	pretos	e	de	mais	de	25%	
no	de	pardos.

Entre	1992	e	1999,	o	aumento	de	um	ano	de	estudo	cor-
respondeu	 a	 uma	 elevação	 de	 1,2	 salário	 no	 rendimento	 de	
brancos	e	de	meio	salário	no	rendimento	de	pretos	e	pardos.

Na	década,	houve	uma	queda	generalizada	no	número	de	
famílias	vivendo	com	até	meio	salário	mínimo	per capita,	mas	
em	1999	ainda	se	encontram	nessa	situação	26,2%	das	famílias	
pretas	 e	 30,4%	 das	 pardas,	 para	 12,7%	 das	 brancas.	Também,	
a	posição	na	ocupação	se	mantém	inalterada	na	década,	com	

Ação docente

•
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mais pretos e pardos (14,6% e 8,4%) no emprego doméstico 
que brancos (6,1%) e, ao contrário, mais brancos (5,7%) entre 
os empregadores, que pretos e pardos (1,1% e 2,1 %).” (Fonte: 
IBGE, 2005)

3 Discuta com seus colegas por que, mesmo entre pessoas de 
nível socioeconômico equivalente, persistem desigualdades 
entre os grupos étnico-raciais. Como explicá-las?

4 Leia os textos que seguem:

Texto 3

Desigualdade racial começa na Pré-escola

O índice de repetência de crianças negras é maior que das 
brancas desde a pré-escola, segundo pesquisa realizada pela psi-
cóloga Fúlvia Rosemberg, da Fundação Carlos Chagas. Basea-
da na Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio), do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a pesquisa 
mostra que, das crianças de sete anos ou mais que ainda estão na 
pré-escola, 63,5% são negras — pretas ou pardas —, enquanto 
36,5% são brancas. Segundo a pesquisadora, a retenção de alu-
nos negros também é maior no ensino fundamental. (...)

A pesquisadora atribui a desigualdade entre raças no desem-
penho escolar aos fatores socioeconômicos e ao que chama de 
“pessimismo racial”, que significa descrença na possibilidade 
de sucesso do aluno negro. Para Rosemberg, uma ideologia 
racista é transmitida dentro da própria escola. “A criança negra 
é considerada, de antemão, o candidato mais provável à repetência por 
todo o aparato educacional — do professor ao diretor e ao secretário 
de Educação.” A coordenadora de educação infantil do MEC, 
Stela Maris Oliveira, discorda que exista racismo por parte do 
sistema educacional, mas julga “preocupantes” os dados sobre 
retenção escolar por raça. “Todos os profissionais da área devem 
ficar atentos para não deixar que suas concepções e valores pessoais 
interfiram na avaliação que fazem das crianças.” (Fonte: Folha de 
S.Paulo, 13 out. 2001) •
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Texto 4

Democracia racial brasileira é um mito

A “democracia racial” brasileira é um mito, aponta o Rela-
tório de Desenvolvimento Humano Brasil 2005 — Racismo, 
pobreza e violência. (...) O relatório mostra que as diferenças 
entre brancos e negros apontam em alguns casos uma defasagem 
de mais de uma geração. A porcentagem de homens negros com 
curso superior completo, em 2000, era menor que a dos homens 
brancos em 1960. A renda per capita dos brancos de 1980 era o 
dobro da dos negros de 2000. Do mesmo modo, a taxa de anal-
fabetismo dos negros, em 2000, era maior que a dos brancos de 
1980. Os negros apresentavam, em 2000, esperança de vida se-
melhante à dos brancos de 1991. O estudo aponta também que 
a taxa de homicídio entre os negros é o dobro da dos brancos.

“O Brasil convive, há séculos, com uma barreira que trava o desen-
volvimento humano de parte significativa de sua população: o racismo, 
que se apresenta como um obstáculo de caráter tanto institucional (por 
meio de políticas que ignoram a população negra e indígena) quanto 
socioeconômico (por meio da desigualdade social que segrega parte da 
população nas áreas mais pobres do país)”, afirma o editor-chefe do 
relatório, Carlos Lopes.

Apesar de os pilares da ideologia do racismo terem sido der-
rubados na segunda metade do século XX — quando pesquisas 
tanto da microbiologia quanto da antropologia concluíram que 
o conceito de “raça” é uma falácia —, as práticas racistas não 
foram abolidas. No Brasil, elas apresentam algumas singularida-
des. “O racismo brasileiro manifesta-se em gradação, atingindo mais as 
pessoas com um fenótipo mais próximo da ancestralidade africana e ma-
tizando as discriminações conforme a aparência se aproxime do fenótipo 
branco”, afirma o relatório. (Fonte: Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) – Notícias, 18 nov. 2005)
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AçÃO PEdAgógiCA 

Com crianças de 0 a 3 anos

1 Confeccione máscaras com as crianças. Deixe que elas colem 
e façam a decoração nelas. Coloque música para as crianças 
dançarem e disponibilize instrumentos para que elas escutem 
e toquem.

2 Convide um grupo de capoeira para se apresentar na sua 
escola e leve as crianças para assistir. Se for possível, convide 
também os pais. No outro dia, coloque músicas de capoeira 
e deixe que as crianças brinquem à vontade.

Com crianças de 4 a 6 anos

1 Proponha às crianças que façam uma espécie de “álbum de 
figurinhas” de pessoas. Cortem pedaços de cartolinas quadra-
dos e iguais. Peça que procurem em materiais impressos pes-
soas as mais diferentes possíveis e que colem na cartolina. Elas 
também poderão desenhar. Depois construa um álbum para 
colar as figurinhas. Discuta com elas as variedades encontra-
das. Depois desse trabalho, você poderá também discutir a 
que país pertencem as pessoas encontradas, de quais regiões 
etc. Aproveite para mostrar que existem diferenças.

2 Convide um mestre de capoeira para uma visita à sua escola. 
Proponha uma roda de capoeira com as crianças e ensine-as 
a construir atabaques. (Veja como construir no capítulo 7, 
O saber africano.) Você poderá discutir também outros tipos 
de luta e de dança. Faça-as perceber as diferenças entre, por 
exemplo, judô e capoeira.
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CAPÍTULO 5

Educação Infantil e diferença

Há um problema racial na escola

A escola tem sido apresentada, de um modo geral, nas pes-
quisas sobre as questões raciais, como uma base conservadora 
e excludente ao se pautar em um modelo de currículo que 
poderíamos denominar “embranquecido” diante da ausência de 
conteúdos que possam contribuir para a integração e o reco-
nhecimento dos alunos negros.

O Brasil não é um país de maioria branca, pois 45,5% da po-
pulação brasileira (cerca de 70 milhões de pessoas) são negras9. 
No entanto, esse fato não faz com que as instituições escolares, 
em seu planejamento pedagógico e curricular, incluam as con-
tribuições dos negros no desenvolvimento da nação. A cultu-
ra negra e suas práticas, embora presentes no nosso cotidiano 
— na língua, na alimentação, na religião, na música, na dança, 
nas artes em geral —, estão invisibilizadas, por vezes subalterni-
zadas, nas escolas.

O padrão hegemônico de cultura, de estética, de história 
é eurocêntrico, no sentido de que prioriza a cultura europeia 
e o homem branco como padrão e modelo de civilização em 
detrimento de outras culturas. Esse modelo, no qual a escola 
brasileira se baseia, deve ser questionado, pois valoriza os que 
nele se enquadram e avalia negativamente todos os que dele se 

Glossário

Hegemonia Supremacia, 
predominância ou 
superioridade.

9 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 1999.
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afastam. Ou seja, esse padrão é tomado como único, exemplar, 
universal e funciona como um aparelho de homogeneização.

Diante disso, questões referentes a raça, orientação sexual 
ou gênero, que são comuns nas escolas, não são consideradas 
relevantes nem são tratadas nos conteúdos escolares. Mas os 
efeitos dessas questões consideradas “invisíveis” são sentidos por 
crianças negras que frequentam uma escola que (re)produz o 
racismo em seu interior.

Assim, as crianças negras não encontram na escola modelos 
que legitimem ou afirmem positivamente a cor de sua pele. 
Elas aprendem que seus antepassados viviam em tribos e eram 
povos bárbaros. São chamadas por apelidos pejorativos, como 
“pretinho”, “urubu” e “tição”. Não desempenham papéis de 
protagonistas nas festas escolares. São pouco solicitadas pe-
los professores para tarefas destinadas aos “melhores alunos”, 
considerados “os mais capazes”. Todas essas situações fazem as 
crianças negras se sentirem menos capazes, menos bonitas, me-
nos queridas.

Quando uma criança negra queixa-se do sofrimento oca-
sionado por ter tal cor de pele, a razão de ser considerada di-
ferente, quase sempre ouve do professor um “deixe para lá” ou 
um “não se importe”. Ou seja, quase sempre o professor silen-
cia, omite-se, tentando ocultar um problema tão patente em 
seu cotidiano.

Esse silêncio pode ser motivado por várias razões: falta de 
formação para tratar da questão racial, desconhecimento da 
história e da cultura africanas ou crença de que não exis  te 
racismo.

No entanto, estudos têm confirmado que o cotidiano na es-
cola é atravessado pela questão racial e que os efeitos disso apa-
recem na dificuldade que os alunos negros enfrentam: são eles 
que apresentam o pior desempenho escolar, as maiores taxas 
de evasão e de repetência. Isso significa que as crianças negras 
encontram-se em desvantagem, e esse fato justifica e reitera um 
imaginário estereotipado que se tem sobre o negro, afirmando 
sua suposta incapacidade para tarefas intelectuais.

As pesquisas têm concluído que o rendimento escolar das 
crianças negras é condicionado por processos intraescolares, 
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pois, mesmo quando o nível socioeconômico das famílias é 
equivalente, os negros, muitas vezes, apresentam uma trajetória 
escolar diferenciada. Ou seja, o baixo rendimento escolar da 
criança negra não pode ser explicado apenas por fatores socio-
econômicos, mas, sim, pela questão racial ou, mais precisamente, 
pelo racismo manifestado nas escola.

Isso faz com que as crianças negras sejam capturadas pela 
ideologia do branqueamento, quando acabam internalizando 
uma imagem positiva do outro, o branco, tomado como mo-
delo de beleza e de capacidade. Ao mesmo tempo, ela cria uma 
imagem negativa de si por não possuir tais atributos.

Os brancos também são atingidos pela ideologia do bran-
queamento, porque incorporam um sentimento de superiori-
dade em relação ao outro, seu diferente. As crianças brancas 
manifestam esse sentimento quando, no relacionamento com 
seus colegas negros, os chamam por apelidos por causa dos tra-
ços f ísicos (cor de pele, cabelo, forma do nariz) ou os deixam 
de fora de seus grupos e de suas brincadeiras.

O racismo na Educação Infantil

Na Educação Infantil, essas questões também aparecem, se-
gundo pesquisas realizadas10, o que nos faz refletir sobre o nosso 
papel de educadores, nossas concepções e crenças e o reflexo 
disso na construção da autoimagem da criança negra.

É sabido que o acesso de crianças negras na creche é menor 
que o de crianças brancas, ou seja, também nesse ambiente a 
discriminação acontece. Já nessa faixa etária elas recebem um 
tratamento diferenciado por meio da linguagem e, em maior 
grau, por atitudes e gestos que reforçam o racismo: elas são 
menos beijadas, menos abraçadas e ganham menos colo que as 
crianças brancas. O resultado é a rejeição a seu pertencimento 
étnico-racial; as crianças negras já têm o desejo de serem brancas, 
de se assemelharem aos personagens das histórias infantis, que 
não reforçam positivamente o querer ser negro. Nas brincadeiras, 

10 Entre muitos trabalhos destacamos: Oliveira (2004).
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elas desempenham papéis subalternos – são as empregadas –, 
enquanto as crianças brancas são as patroas.

Isso nos leva a supor que as crianças nessa faixa etária já 
conseguem perceber as diferenças raciais e começam a cristali-
zar determinadas atitudes preconceituosas em relação aos que 
não apresentam as suas características físicas. Isso evidencia a 
necessidade de se iniciar uma intervenção pedagógica visando à 
destituição desse tipo de atitude em relação aos colegas.

Nesse contexto, podemos perceber que, além da necessidade  
de continuar lutando pela expansão de vagas para crianças ne-
gras e pela sua permanência na escola, há outros fatores que 
devem ser considerados: o fim do racismo e do preconceito.

Como já vimos, a criança negra, durante seu desenvolvi-
mento, vivencia diversas situações que possibilitam a internali-
zação de uma concepção negativa com relação ao seu perten-
cimento racial, favorecendo a constituição de uma autoimagem 
depreciativa. Mas que processos são esses que ocorrem antes dos 
4 anos? Ou seja, que processos são vivenciados pelas crianças de 
0 a 3 anos para que, aos 4 anos, já apresentem tal concepção a 
respeito dos grupos raciais?

Podemos concluir que aos 4 anos de idade as crianças já 
passaram por processos de subjetivação nos meios sociais, nas 
creches, nas ruas e nas suas famílias que as levaram a introjetar 
as positividades e as negatividades atribuídas a um ou a outro 
grupo racial. Isso pode ser favorecido pela instituição a par-
tir das concepções e valores dos profissionais envolvidos com 
essas crianças, e pela mídia, que veicula imagens e ideias que 
acabam fortalecendo o grupo dos brancos e estigmatizando o 
dos negros.

O racismo na Educação Infantil também aparece de forma 
distinta da encontrada no Ensino Fundamental. Enquanto nes-
te o desempenho escolar mais baixo das crianças negras é um 
fator identificador do racismo na escola, na Educação Infantil 
ele aparece nas brincadeiras espontâneas das crianças, já que sa-
bemos que o jogo é uma prática fundamental nessa faixa etária 
(por exemplo, no faz de conta, as crianças negras são os empre-
gados e as crianças brancas, os patrões).

QUEM SÃO Berger 
e Luckmann

Peter Ludwig Berger 
nasceu em Viena  
em 1929. Sociólogo. 
Junto com Thomas 
Luckmann teoriza 
sobre a realidade como 
construção social (The 
Social Construction of 
Reality. A Treatise in the 
Sociology of Knowledge, 
1967). Sua maior 
dedicação científica, 
no entanto, aparece no 
campo da sociologia 
da religião. Também 
possui relevantes 
textos no campo da 
teoria sociológica e 
da sociologia política, 
da globalização e do 
desenvolvimento, entre 
outros.

Thomas Luckmann 
nasceu em Jesenice, 
Eslovênia, em 1927. 
Estudou em Viena e 
em Nova York, onde se 
licenciou em filosofia 
e se doutorou em 
Sociologia. Possui 
ampla obra centrada nas 
estruturas e dinâmicas da 
vida social, incluindo-se 
publicações nas quais 
aparece como coautor 
com Peter Berger.
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A Educação Infantil e a  
constituição da identidade na diversidade

Como podemos perceber, a escola tem um papel fundamen-
tal na formação da identidade das crianças por ela acolhidas e, 
por isso, precisa ter clareza da necessidade de “positivar” a diver-
sidade pela qual é constituída.

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, 
identidade é o “conjunto de características e circunstâncias que distin-
guem uma pessoa ou uma coisa e graças às quais é possível individu-
alizá-la”. 

De acordo com Silva (1995), a identidade é um conceito 
que abrange duas dimensões: a pessoal e a social. Assim, a iden-
tidade do indivíduo vai sendo construída por meio das relações 
estabelecidas com a família e com os amigos e na escola, que o 
tornam consciente de sua singularidade. 

Para dar continuidade à discussão da construção da identida-
de, Silva (1995) utiliza Berger e Luckmann, autores que salien-
tam a importância da socialização primária iniciada na família e 
ampliada com o convívio escolar, como determinante na cons-
trução da identidade.

Podemos nos questionar sobre a forma como nossas crianças 
estão sendo socializadas desde cedo nas creches e, depois, nas 

pré-escolas. Devemos refletir também sobre nossas atitudes:
O que tenho ensinado com meus gestos,  
com meus valores, com minhas atitudes?

Ensino as crianças a respeitarem a diferença por  
meio de meus posicionamentos?

AçÃO REFLExivA 

A constituição da identidade do ser humano como expres-
são de grupos e categorias sociais está, de acordo com Pereira 
(1987), indissoluvelmente ligada ao processo de socialização 
que abrange o adestramento técnico dos alunos para atender 
demandas da estrutura social e o inculcamento de valores que 
servirão como referencial de sua visão de mundo e da sua pró-
pria imagem ou autorrepresentação.
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Da mesma forma que Pereira (1987), Romão (2001) também 
entende que a questão da identidade negra fragmentada, de ter ou 
não ter autoestima, está relacionada com a dimensão histórica que, 
por vezes, coopera para a construção de estigmas, isto é, acaba por 
naturalizar a baixa autoestima da criança negra como algo inerente à 
sua personalidade. Assim, segundo a autora, “ninguém nasce com baixa 
autoestima, ela é aprendida e resulta das relações sociais e históricas”.

Na mesma direção, Lopes (1995), em sua pesquisa, conclui 
que “crianças e jovens têm na escola uma experiência frustrante, onde 
são sempre punidas, porque desconhecem a língua culta; discriminadas 
porque são negras, porque vêm pobremente vestidas; são marcadas por 
receber sucessivas reprovações como prêmio de origem”.

Essa maneira negativa de ver a si mesmo e ao outro apa-
rece na escola de forma cruel, tanto com relação a caracterís-
ticas f ísicas (gordo/magro, negro/branco/amarelo, alto/baixo, 
deficiente f ísico, pessoa nariguda, orelhuda, com pés grandes), 
socioeconômicas (pobre ou de classe social baixa) ou sexuais 
(homossexualismo). Na escola, o outro, o diferente, é depre-
ciado, ridicularizado, estigmatizado, discriminado e finalmente 
excluído, na frente de todos e, muitas vezes, com a anuência dos 
profissionais da educação, que silenciam ou participam, direta 
ou indiretamente, dessas situações.

Diariamente, como educadores, transmitimos com palavras ou 
gestos que preferimos certos alunos por serem ótimos alunos, 
por ficarem quietos, por serem lindos etc.
Não deveríamos nos questionar sobre as nossas preferências? 
Vamos lá.
— Por que eu levaria algumas crianças para casa e outras não?
— Por que só concebo certo tipo biofísico como bonito e  
outro não?
— Por que uma criança serve para ser princesa ou anjo e 
outra não?
— Por que aquela criança reprova mais do que as outras?
— Eu vejo as diferenças dos meus alunos?
— Eu considero as diferenças no desenvolvimento do meu 
trabalho pedagógico?

AçÃO REFLExivA 
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Geralmente, na escola, trabalhamos como se não houvesse 
diferenças, com base em um discurso que prega a igualdade 
entre as crianças — apesar de ocorrerem práticas ostensivas de 
diferenciação, em especial de caráter racial e estético. Esse dis-
curso tenta construir uma equidade fundamentada na ideia de 
que vivemos em uma sociedade harmoniosa racialmente e de 
que o preconceito existente se refere à questão de classe social 
e não à cor da pele ou raça.

A ideia de democracia racial dificulta a discussão do racismo, 
assunto que ainda é um “tabu” na nossa sociedade, que “não 
deve” ser falado nem discutido. Qual a igualdade que se quer 
questionar? A igualdade que, ao silenciar sobre as diferenças, re-
força e reitera a desigualdade entre os grupos étnico-raciais? A 
igualdade, no entanto, faz parte do discurso do direito à diferen-
ça. Boaventura Sousa Santos (2001) sintetiza, de modo oportu-
no, a complexa relação-tensão entre os conceitos de igualdade 
e diferença: “As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais 
quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a 
igualdade os descaracteriza”.

Educação Infantil e diferença

Cada um tem como marca a sua “estrangeirice”. Por isso, 
faz-se necessário pensar formas de ver a diferença não como 
um desvio da “norma”. Também não se deve tentar trazer o 
“diferente” para o âmbito do “mesmo”, promovendo um apa-
gamento dessas diferenças.

Nós, educadores, fomos formados para trabalhar com um 
aluno “ideal”, hipotético. Na realidade, deparamo-nos, na 
maioria das vezes, com alunos que não chegam limpos nem 
alimentados na escola; que não usam roupas nem tênis novos; 
que não aprendem tudo com a maior rapidez; que são impa-
cientes com o que ensinamos e achamos ser o essencial para a 
vida deles.

Procuramos sempre nos unir a algo com o qual nos identi-
ficamos, que seja familiar para nós. Quando não há essa iden-
tificação, quando o “outro” não é uma cópia de nós mesmos, 
quando ele não se encaixa nos nossos padrões, quando ele foge 
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das nossas convicções, então, há uma tentativa de redução do 
outro ao já conhecido, por meio de práticas de exclusão e da 
supressão de toda forma de diferença-alteridade. Tais práticas 
assemelham-se às estratégias políticas nacionalistas (xenófobas, 
chauvinistas) e racistas.

O resultado dessa busca pela “segurança” em relação a tudo 
que temos exclui o que é desconhecido, o que é diferente.

Precisamos, no nosso trabalho cotidiano, incorporar o dis-
curso das diferenças não como um desvio, mas como algo que 
enriquece nossas práticas e as relações entre as crianças, possi-
bilitando, desde cedo, o enfrentamento de práticas de racismo, a 
construção de posturas mais abertas às diferenças e, consequen-
temente, a construção de uma sociedade mais plural.

É na relação com o outro que constituímos nossa subjetivi-
dade, pautada nas diferenças, livre da clausura gerada pelo mo-
delo “ideal”. Precisamos (re)inventar formas de vida, de educa-
ção, de brincar, com o propósito de desfazer certos conceitos 
negativos já cristalizados.

Não basta reconhecer o direito às diferenças, precisamos in-
tensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las, ou seja, recusar a 
homogeneização sutil, despótica, em que incorremos às vezes 
sem querer quando nos subordinamos a um modelo único ou 
a uma dimensão predominante.

Só assim nos possibilitaremos gostar de nós mesmos pelo 
que somos e reconhecer-nos pela perspectiva de um novo 
olhar, o da pluralidade e da diferenciação, que não mais é o do 
“dominador”.

Para ilustrar essa perspectiva da diferença enfocada no texto, 
terminamos com uma frase de Calvino (1990, apud PELBART, 
2000: 20), que, de forma clara e, ao mesmo tempo, subjetiva, nos 
mostra o que é a pluralidade na vida de cada pessoa: “Quem é 
cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informa-
ções, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma 
biblioteca, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamen-
te remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis.”
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AçÃO dOCEnTE

1 Há muitas crianças negras em sua instituição? Há quantas em 
sua sala? Quais projetos ou trabalhos realizados por você ou 
pela escola já foram desenvolvidos no sentido de acolher a 
diversidade da qual sua instituição é formada?

2 Procure em jornais e revistas representação de crianças ne-
gras ou de modelos negros. O que você observa? Estão re-
lacionados a que tipo de matéria no jornal ou revista? Os 
livros de literatura que você lê com suas crianças contem-
plam a diversidade? Há personagens negros? Se há, como 
eles aparecem?

AçÃO PEdAgógiCA 

Com crianças de 0 a 3 anos

1  Cole nas paredes do berçário fotos de crianças negras e bran-
cas. As paredes e o espaço da sala do berçário podem ser co-
loridos, aproveitando-se as diferenças que compõem a pró-
pria sala. Pode-se incluir nas paredes fotos dos pais, dos avós, 
das crianças, de bichos etc.

2  Leve bonecas brancas, negras, bacias e roupas de bonecas para 
o pátio e deixe as crianças darem banho e cuidar das bonecas.

3  Leve panos e roupas para a sala e brinque com as crianças de 
faz de conta. Se tiver uma peça de teatro na cidade, aproveite 
e leve-as.
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Com crianças de 4 a 6 anos

1  Divida as crianças em duplas e coloque menina com me-
nino, negro com branco. Coloque-as no chão em cima de 
uma folha de papel kraft. Peça para que uma criança deite e 
a outra faça seu contorno, e vice-versa. Depois peça para que 
as duplas preencham os corpos. Cole os desenhos na parede. 
Discuta: como é o cabelo de cada um, qual a cor de pele, o 
formato de seu corpo, o tamanho dos pés, a sua altura e peso 
etc. Comente as descrições que serão feitas frisando sempre a 
questão de que somos diferentes. Mostrar também as seme-
lhanças.

2 Tente resgatar com seus alunos as histórias e lendas contadas 
por seus pais e avós. Como era a vida deles e como é a das 
crianças de hoje? Essa atividade pode trazer à tona as dife-
rentes culturas das crianças. É importante que o professor 
valorize todas igualmente.

3 Traga roupas, panos, tintas, faça máscaras, chapéus etc., brin-
que com as crianças de fazer novos personagens os mais di-
versos, engraçados, diferentes que puderem.

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   76 9/19/14   10:19 AM



77

MAiS COnHECiMEnTO SOBRE educação infantil e diferença

ABRAMOWICZ, A.; SILVÉRIO, V. Afirmando diferenças: montando o que-
bra-cabeça da diversidade da escola. Campinas: Papirus, 2005.

AFONSO, L. Gênero e processo de socialização em creches comunitá-
rias. Cadernos de Pesquisa, n. 93. p. 12-21, 1995.

ANDRADE, I. P. de. Construindo a autoestima da criança negra. In: 
MUNANGA, K. (Org.) Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, 2000. 

CAMPOS JR., J. A criança negra na escola. São Paulo: Salesianas, 1999.

CAVALLEIRO, E. dos S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, precon-
ceito e discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2000.

GOMES, N. L.; SILVA P. B. G. (Orgs.) Experiências étnico-culturais para a 
formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

HOFBAUER, A. Uma história de branqueamento ou o negro em questão. 1999. 
Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 1997.

KAPPEL, M. D. B.; CARVALHO, M. C.; KRAMER, S. Perfil das crianças 
de 0 a 6 anos que frequentam creches, pré-escolas e escolas: uma análise 
dos resultados da pesquisa sobre padrões de vida/IBGE. Revista Brasileira de 
Educação, n. 16, p. 35-47, 2001.

OLIVEIRA, F. Um estudo sobre a creche: o que as práticas educativas produzem 
e revelam sobre a questão racial? 2004. Dissertação (Mestrado) – Universida-
de Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.

PARK, M. B. et al. (Orgs.) Educação infantil: arte, memória e meio ambiente. 
São Paulo: Árvore do Saber Edições / Centro de Estudos Pedagógicos, 
2005.

SILVA, C. A. da; BARROS, F. ; HALPERN, S. ; SILVA, L. A. D. De como 
a escola participa da exclusão social: trajetórias de reprovação das crianças 
negras. In: ABRAMOWICZ, A.; MOLL, J. Para além do fracasso escolar. 
Campinas: Papirus, 1997.

SOUZA, Y. C. de. Crianças negras: deixei meu coração embaixo da carteira. 
Porto Alegre: Mediação, 2002.

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   77 9/19/14   10:19 AM



78

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   78 9/19/14   10:19 AM



79

PARTE 3
A cultura negra 
vencendo o 
preconceito

CAPÍTULO 6

Cultura musical na Educação Infantil
CAPÍTULO 7

O saber africano
CAPÍTULO 8

Um pouco da cultura negra

Nesta última parte do livro, apresentamos um 
pouco da cultura africana. Começamos pela música 
e pelos instrumentos africanos, destacando sua 
presença na formação musical brasileira. Em seguida, 
são exemplificados alguns dos conhecimentos em 
Matemática, Medicina, Astronomia, Engenharia, 
desenvolvidos e aplicados pelos povos africanos desde 
tempos remotos. Destacamos, também, um pouco  
da Filosofia, História, Estética e Religião do  
continente africano. 
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CAPÍTULO 6

Cultura musical  
na Educação Infantil11

Música e formação cultural

A música, entre outras artes, tem sido reconhecida como 
parte fundamental da história da civilização e uma excelente 
ferramenta para o desenvolvimento de inúmeras capacidades 
humanas, entre elas o autoconhecimento e a autoexpressão. Em 
paralelo, desde algum tempo, a escola vem se tornando o prin-
cipal agente formador da criança e tem se responsabilizado mais 
e mais por tomar conta dessa criança, o que antes era um papel 
cumprido principalmente pelas famílias e, depois, numa esca-
la menor, pela escola e pela comunidade. Com a maioria das 
mulheres trabalhando fora de casa, os resultados educacionais 
oriundos da pré-escola e da família ficaram definitivamente li-
gados. 

Nesse panorama, a escola passa a ser agente fundamental na 
formação cultural do indivíduo, enfrentando o desafio constan-
te de reconhecer, acolher e trabalhar com as diferentes bagagens 
culturais que cada aluno traz consigo e que estão presentes no 
ambiente da sala de aula e da escola como um todo. Nesse 
sentido, o diálogo entre as diferentes culturas passa a ser funda-
mental para que haja troca de experiências e uma consequente 
ampliação do universo cultural dos alunos. 

11 Este capítulo foi escrito por Ilza Zenker Leme Joly,  Doutora em Educação 
Especial, professora do curso de Licenciatura em Música com habilitação 
em Educação Musical do Departamento de Artes e Comunicação 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), coordenadora do 
Programa de Extensão “Educação Musical na UFSCar”. Ilza é fundadora 
e regente da Orquestra Experimental e Pequena Orquestra da UFSCar.
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É possível fazer isso por intermédio da música?

Para o educador musical Carlos Kater (2002), a música é 
uma das ferramentas mágicas para promover o desenvolvimen-
to interno e a qualificação humana, talvez até a mais abstrata e 
de maior sentido coletivo. Conhecer diferentes terras, sons e 
culturas pode ser o caminho para favorecer o conhecimento 
relacional de si próprio e pode se constituir numa experiência 
poética de construção de respeito, aceitação de diferenças, sen-
so crítico, sentido de pertencimento e conhecimento dos ele-
mentos que constituem a nossa história e cultura, assim como 
a história e a cultura de outros povos. Diz ainda o autor que o 
perverso desequilíbrio da distribuição em nosso país não está 
apenas relacionado às questões sobre renda, terra etc., mas dire-
tamente associado à fragilidade de acesso ao patrimônio cultu-
ral, quase que só favorecido de forma efêmera.

Kater (2002) afirma que integrar representações culturais 
por meio da música é cumprir um importante papel na difusão 
e socialização tanto de informações, quanto de conquistas da 
sensibilidade e da consciência humana através dos sons. Essa 
estratégia pode ser capaz de favorecer o equilíbrio desejado nas 
chances de ampliação do conhecimento tanto individual quan-
to interativo. Conjugar em proporções particulares e bem dosa-
das música e formação é o mesmo que resgatar a integração do 
saber com prazer e sabor. 

Mas é importante que a música e as outras artes sejam in-
cluídas no currículo básico de educação, não apenas pelo seu 
valor intrínseco, mas, especialmente, porque são elementos 
fundamentais para a formação de um indivíduo sensível. É 
importante também que a função da música na escola deixe de 
se restringir às festinhas, aos clichês artísticos e artificiosos das 
datas comemorativas já tão conhecidas como os dias do índio, 
da árvore, da pátria, da mamãe, do papai, dos professores etc. 
Essa forma de entender a música na escola deve ser substituída 
por manifestações musicais expressivas, concebidas e contex-
tualizadas culturalmente, não apenas congeladas no espaço- 
-tempo diminuto das pequenas comemorações, mas ampliadas 
no sentido maior de formação de uma identidade cultural de 
cada criança.
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O ser humano faz música há muito tempo. Provas arqueo-
lógicas citadas por Menuhin e Davis (1990) sugerem que o 
homem primitivo usava tambores, flautas e ossos como instru-
mentos musicais, muito antes da Era Glacial. Os autores também 
afirmam que não se tem conhecimento a que se destinavam 
esses instrumentos de 300 séculos atrás, embora seja possível 
imaginar que eram utilizados em cerimônias e rituais, sacros 
e profanos. O homem primitivo comunicava-se por meio de 
sons e silêncios que traduziam informações objetivas, mas que 
provocavam também sentimentos e emoções.

De acordo com Brito (1998), no decorrer do processo de 
construção de cada cultura específica, o ser humano transfor-
mou em linguagem expressiva a relação (inicialmente utilitária 
e funcional) com o fenômeno sonoro chegando à denomina-
ção atual do termo música como jogo de organização e re-
lacionamento entre som e silêncio que acontece no tempo e 
espaço. Para a autora, a música é a “alquimia” que organiza sons 
de diferentes qualidades (graves ou agudos, curtos ou longos, 
fortes ou suaves, com texturas diversas); ela gera formas sonoras 
que expressam e comunicam emoções e sensações que refletem 
o modo de sentir, de perceber e de pensar de um indivíduo, de 
uma cultura ou de uma época. É por isso que diferentes povos 
ou culturas possuem um repertório musical específico, cada um 
diferente do outro, assim como existem, na história da música, 
diferentes estilos e formas de composição.

Segundo Brito (1998), a música é uma forma de linguagem 
que faz parte da cultura humana desde tempos muito remotos. Ela 
faz parte do conhecimento humano; é uma forma de expressão e 
comunicação e se realiza por meio da apreciação e do fazer musical. 
Entre as características da linguagem musical é possível destacar:

• o caráter lúdico, ressaltando que a música é um jogo de rela-
ções entre sons e silêncios; 

• a existência de diferentes sistemas de composição musical; 

• a possibilidade de se considerar o ruído como material mu-
sical criativo e a autonomia da ideia musical, que possibilita 
a expressão de informações musicais com características par-
ticulares e objetivas. 
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Desde as primeiras civilizações, a prática do ensinamento 
musical estava nas mãos de músicos especialistas capazes de 
transmitir os segredos de seu ofício àqueles indivíduos para 
quem deveriam passar o cargo. Nessas primeiras organizações 
sociais, a música ocupou sempre um lugar de destaque e era 
considerada um veículo importante para que a comunidade 
e os indivíduos pudessem manifestar seus estados de ânimo e 
acompanhar, por conseguinte, o trabalho dos músicos, os cultos 
religiosos e as festividades. A música unia a família e a tribo. A 
música cantava a eterna busca de alimento e água, e as infindá-
veis distâncias entre diferentes povos. Havia música para cantar 
o capim novo que brotava depois de uma queimada, o animal 
que era caçado para se transformar em alimento, a colheita, o 
vento, a chuva. Do ritual da caça surgia a música que vibrava no 
movimento do arco. Menuhin e Davis (1990) afirmam, inclusi-
ve, que arco e flecha são ancestrais do violino. 

Segundo ainda Menuhin e Davis (1990), os seres humanos 
não são apenas criaturas musicais. Para além disso, são seres rui-
dosos, que conversam, gritam e se expressam pela voz. A com-
binação de música e fala tem na expressão única do canto um 
poder inigualável. A música, segundo os autores, diz respeito, 
em primeiro lugar e acima de tudo, a cada um de nós; ela é a 
nossa identidade.

De acordo com Gainza (1988), é tarefa dos professores pro-
cederem adequadamente para conduzir cada indivíduo ao seu 
estado melhor de desenvolvimento pessoal, de construção da 
sua própria identidade. Para isso, aqueles que se interessam pelas 
condutas musicais e decidam observá-las e praticá-las sistemati-
camente deverão estar munidos não apenas de instrumentos de 
ensino e pesquisa efetivos, mas também de uma profunda ex-
periência no contato com a música. Para a autora, a missão do 
educador musical consiste em vincular a criança com a música, 
descobrir as capacidades latentes em seus alunos e orientá-los 
de forma decidida em seu desenvolvimento. 

Orientar o aluno no mundo atual significa também, segundo 
Penna (2005), reconhecer, acolher e trabalhar com a pluralidade 
cultural no processo pedagógico. A autora afirma que o diálogo 
entre diversas manifestações artísticas, trabalhado em sala de aula, 
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pode promover a troca de experiências e a ampliação do universo 
cultural dos alunos. E para que seja possível promover o diálogo 
e a troca de experiências entre alunos, professores e comunidade, 
é fundamental que se conheça a vida dos alunos. O diálogo e a 
vivência compartilhada pode ampliar os horizontes culturais em 
todo o processo educativo, seja do ponto de vista da criança, da 
escola e mesmo do professor. É importante abrir os ouvidos e 
estar pronto para valorizar a especificidade de diferentes grupos 
culturais, diferentes histórias de vida, diferentes canções.

Penna (2005) afirma que o diálogo e a troca de experiências 
são indicações viáveis para a ampliação do universo cultural dos 
alunos. Mas não há receitas prontas. Mesmo os educadores que 
discutem a valorização das diferentes culturas presentes na sala 
de aula como proposta orientadora dos currículos reconhecem 
a dificuldade na sua abordagem e admitem os obstáculos por 
que passam para que essas propostas e concepções resultem em 
mudanças concretas da prática escolar cotidiana.

No entanto, é preciso dar um rumo às nossas buscas por um 
mundo melhor e mais igualitário. É preciso questionar os pa-
drões vigentes na nossa própria prática, buscar soluções e cons-
truir novas alternativas. Tentemos, pois.

Atividades musicais na escola

A música é um elemento importante na rotina diária de 
uma sala de aula. O contato com ela pode enriquecer a expe-
riência da criança de inúmeras formas. Se o professor tocar ou 
cantar diversas músicas em diferentes situações durante todo o 
dia escolar, a criança poderá assimilar outras situações de apren-
dizagem, tais como habilidades sociais e estruturas de lingua-
gem. As crianças aprendem um pouco de cada coisa com a qual 
têm oportunidade de estar em contato; por isso, dizemos que 
elas são “aprendizes por inteiro”. Assim como elas assimilam os 
sons oriundos do processo de aprendizagem da linguagem, elas 
também aprendem os sons musicais experimentando-os como 
parte do ambiente onde estão inseridas.

Ouvir os sons da sala de aula, do pátio, da rua, de casa, das 
lojas e dos diferentes espaços da comunidade em que vive pode 
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ser um exercício importante para que a criança perceba tudo 
que acontece à sua volta. Conhecer, assimilar e estar atento 
aos sons do ambiente também é uma forma importante de se 
desenvolver o senso crítico para aquilo que diz respeito à sua 
vida. As atividades de tocar, cantar e dançar no início e no fim 
do dia de trabalho na escola, em situações de relaxamento, em 
preparação para os momentos específicos da rotina de aula ou 
ainda em jogos interativos no pátio podem auxiliar o professor 
a conhecer melhor as crianças com quem trabalha e desvendar 
o ambiente sonoro da escola. Canções variadas para ninar, para 
brincar de dirigir carros, trens ou motos, para celebrar aniver-
sários, para falar do tempo etc. podem constituir um “pacote de 
canções” que facilite a comunicação e a cumplicidade entre o 
professor e as crianças, o que é um fator importante para o bom 
desenvolvimento da aprendizagem.

O professor também pode desenvolver uma pesquisa de 
sons e diferentes tipos de música que fazem parte da história 
de vida de cada uma das crianças. Trazer a cultura específica de 
um grupo para compartilhar e refletir sobre ela poderá motivar 
as crianças a ouvirem música por iniciativa própria e a estar 
atentas aos sons que estão à sua volta. Muitas crianças poderão 
sentir-se motivadas a se movimentar quando ouvirem deter-
minado tipo de música, e o professor poderá lançar mão desse 
recurso para fazê-las se comunicar e se expressar corporalmente 
por meio da música.

Os livros sobre música também podem estimular diferentes 
crianças a se interessarem pelo assunto. Atualmente, há inúme-
ros livros infantis sobre a vida dos compositores, sobre os instru-
mentos musicais e sobre a cultura musical dos diferentes países, 
o que abre possibilidades de interface do ensino musical com 
outras disciplinas, tais como a geografia, a história, a linguagem, 
o teatro, a dança. Estudar a vida de um compositor ou ouvir 
músicas de diferentes lugares, épocas e estilos significa trans-
portar-se para determinado país, em um momento histórico no 
qual se usava um estilo de roupa específico e em que os costu-
mes sociais e culturais são diversos dos do tempo atual. Todos 
esses fatores podem gerar temas integradores para o ensino e a 
aprendizagem de diferentes matérias.
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Da mesma forma que os livros, os CDs podem estar presentes 
na biblioteca da escola, disponibilizando um conhecimento mu-
sical para as crianças. Esse tipo de atividade pode envolver toda a 
família da criança, e o professor ficará surpreso com a quantidade 
e a variedade de músicas que serão trazidas, o que poderá valori-
zar, inclusive, a cultura específica de cada núcleo familiar. A cul-
tura, as tradições e costumes da comunidade poderão enriquecer 
de uma maneira significativa as temáticas adotadas em sala de 
aula. Por outro lado, músicas que não aquelas veiculadas pela 
mídia poderão ser levadas da escola para o núcleo familiar, am-
pliando as possibilidades de educação musical da comunidade.

Há diferentes maneiras de o professor encorajar as crianças a 
vivenciarem experiências musicais: 

• cantar junto com as crianças;

• ouvir e gravar, se possível, as pequenas canções cantadas por elas;

• dançar com a criança enquanto ouvem música;

• tocar um instrumento (ou colocar música em um gravador) 
para acompanhar as atividades das crianças enquanto elas se 
movimentam, brincam, escrevem, desenham etc. 

Nesse último caso, o melhor é que as atividades diferenciadas 
sejam organizadas em uma proposta integrada com a música. 

Canções, histórias, jogos e danças auxiliam o amadureci-
mento social, emocional, f ísico e cognitivo da criança. Para Al-
meida e Pucci (2002), utilizar a música como linguagem para 
falar de si, do seu grupo social e de suas impressões pode se 
constituir em uma ferramenta importante para desenvolver na 
criança capacidades para que possam atuar e enfrentar o mundo. 
Entre as capacidades citadas pelas autoras estão: 

• a de se deslumbrar com o aprender;

• a de conhecer a si mesmo;

• a de conhecer e respeitar o outro.

Ainda segundo as autoras, há muito na música brasileira que 
precisamos conhecer. Há tantos gêneros e estilos, os mais di-
versos, que contam parte da história brasileira, que apresentam 
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ritmos e instrumentos de que nem sequer sabemos os nomes. 
Conhecer o outro, aquilo que não é daqui mas veio para cá, 
possibilita um olhar diferenciado para as manifestações musicais 
brasileiras, estimulando a ideia mais ampla de que toda música 
se insere em um contexto social e econômico particular, que 
tem histórias e personagens, que possui inúmeras particulari-
dades. A compreensão mais aprofundada do outro, dizem as au-
toras, se dá quando crenças, práticas e hábitos adquirem sentido 
e são relacionados ao contexto social de que fazem parte.

A música africana

De acordo com Almeida e Pucci (2002), na segunda metade 
do século XVI, o Brasil tornou-se um grande importador de 
escravos. Em 1538, a capitania de São Vicente (hoje São Pau-
lo) recebia as primeiras levas de escravos, e essa prática só seria 
abolida no século XIX. Dois grandes grupos de negros escravos 
chegaram ao Brasil: os bantos, procedentes do Sul da África 
(Angola, Congo e Moçambique), e os sudaneses, procedentes 
da Zona Níger (África Central e África do Sul). A presença dos 
sudaneses deu-se principalmente na Bahia e a dos bantos no 
Rio de Janeiro, em Minas Gerais e outros estados do Nordeste. 

Segundo as autoras, foi por intermédio de um longo e com-
plexo processo de resistência e acomodação que os escravos 
começaram a atuar nos espaços permitidos e recriaram clan-
destinamente seus cultos e ritos, seus valores culturais, sob a 
forma de brincadeiras, de folguedos, de batuques. A capoeira, o 
maracatu, o jongo ou caxambu, o batuque, o bambelô ou zam-
belô, o samba de aboio, o tambor de crioula, o carimbó, o can-
domblé, que foram transmitidos de geração para geração desde 
os tempos da escravidão, são manifestações da cultura africana 
no Brasil que permanecem vivas não apenas na memória, mas 
continuam sendo praticadas pelos brasileiros tanto de origem 
africana como de origem europeia.

Segundo Almeida e Pucci (2002), a música, para os africanos, 
é parte integrante da vida social e religiosa, e possui o sentido 
básico de comunicação, seja ela espiritual, mística ou cotidiana. 
Canto, instrumentos, falas, ritos, festas, danças, natureza e afaze-
res do cotidiano fazem parte de um mesmo contexto, interagem 

Glossário

Aboio Canto dolente e 
monótono, geralmente 
sem palavras, com que os 
vaqueiros guiam as boiadas 
ou chamam as reses.
Bambelô ou Zambelô 
Dança de roda, com 
solistas ao centro, ao 
som de instrumentos de 
percussão. Variação do 
jongo.
Batuque Dança de roda 
africana, com sapateado, 
palmas, estalar de dedos e 
umbigadas, acompanhada 
por instrumentos de 
percussão.
Candomblé Religião 
trazida para o Brasil 
por africanos, que tem 
por base a natureza e 
o culto aos orixás e aos 
ancestrais.
Capoeira Arte marcial 
de ataque e defesa 
introduzida no Brasil por 
escravos bantos, hoje vista 
como jogo ou esporte.
Carimbó Tipo de dança 
de roda com uma 
dançarina no centro, ao 
som de instrumento do 
mesmo nome (um grande 
atabaque).
Jongo ou Caxambu ou 

Corimá ou Tambu Dança 
de roda de origem 
africana do tipo batuque 
ou samba, acompanhada 
por tambores, com 
uma solista no centro 
e eventual presença da 
umbigada.
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entre si e formam um todo que dificilmente é desmembrado. 
Assim, a forma de lidar com a música talvez seja a característica 
mais marcante do continente africano.

Ao falar de música africana, lembramos sempre dos tam-
bores, e não há dúvidas de que o timbre desse instrumento, 
acompanhado de sua característica rítmica, está muito presente 
na música africana. Entre os materiais mais utilizados para se 
confeccionar o “casco” do tambor estão a madeira, o metal e a 
cerâmica, sendo encontrados também tambores de bambu e ca-
baça. A membrana utilizada originalmente, usada ainda nos dias 
de hoje, é a pele animal (geralmente com a pelugem raspada). 

No entanto, a riqueza e a variedade da música africana são 
enormes. A kalimba faz parte da família da mbira e possui um 
som delicado. Ela é tocada basicamente com os polegares e 
seu forte é o contraponto de ritmos. A suavidade das kalimbas, 
muito utilizadas em músicas infantis ou como acompanhamen-
to enquanto se contam histórias para crianças, também está pre-
sente nos ritos de possessão de espíritos.

Glossário

Maracatu Dança em 
que um bloco fantasiado 
baila ao som de tambores, 
chocalhos e gonguê 
e segue uma mulher 
que leva na mão um 
bastão com uma boneca 
ricamente enfeitada (a 
calunga) na extremidade 
e que executa evoluções 
coreográficas. 
Tambor de crioula Dança 
sensual, que apresenta 
variantes quanto ao ritmo 
e a forma de dançar.

O som delicado da kalim-
ba, instrumento africano, é 
utilizado para acompanhar 
histórias infantis.

AçÃO dOCEnTE

É possível encontrar um bom exemplo de música feita  
por kalimbas, no CD Meu neném do selo “Palavra 

Cantada”, um excelente material para o professor utilizar 
em sala de aula em momentos de relaxamento,  

consciência corporal e aconchego. 
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Outro instrumento bastante presente na música africana é o 
xilofone, formado por uma série de barras de madeira muito 
duras e sonoras, dispostas como as teclas de um piano. Para afinar 
essas barras de madeira, escava-se em arco em sua parte inferior. 

O xilofone é executado com uma ou duas baquetas em cada 
mão. Uma das formas primitivas do xilofone é o xilofone de 
terra, que consiste em algumas barras de madeira colocadas 
sobre uma vala ou buraco feito no solo, apoiadas nos pontos 
nodais sobre pedaços de um material tipo cortiça. Esse tipo de 
instrumento ainda hoje se encontra na África (Uganda, Quênia, 
Guiné, Nigéria etc.) sendo muitas vezes tocados por crianças.

Outra forma do xilofone, também muito antiga, é o xilofone 
de pernas, que consiste em barras postas sobre as pernas de uma 
pessoa sentada (normalmente uma mulher) e que é possível ser 
encontrado na Guiné, Zâmbia e Madagascar. Um pouco mais 
desenvolvido, o xilofone de troncos, feito por dois troncos de 
árvore pousados no chão que servem de suporte para algumas 
barras, é encontrado na África e na Ásia.

Quanto mais completa e abrangente a cultura geral e musical 
de um professor, maior amplitude e domínio ele demonstrará 
na prática de sala de aula, pois música, arte e cultura são elos 
importantes para a formação global de qualquer indivíduo. As 
crianças são sensíveis e sentem a capacidade e o envolvimento 
do professor. Portanto, se ele tem uma preparação sólida e coe-
rente, a dose de admiração e respeito tende a crescer, aumen-
tando, também, as possibilidades de um bom ambiente para o 
desenvolvimento do programa de ensino.

Tendo em vista que a música é preponderante no processo 
ensino-aprendizagem, alguns fatores podem ser considerados 
importantes para o sucesso do professor:

n A aula pode ser iniciada com atividades simples e rápidas. 
Uma pequena canção, uma pequena dança ou uma ativi-
dade rítmica pode auxiliar o professor a organizar a sua sala 
de aula e tornar o ambiente alegre e propício para outras 
atividades.

AçÃO dOCEnTE

•
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n Uma atividade ao alcance da criança pode aumentar sua 
autoestima e tornar-se um fator importante para a constru-
ção da sua confiança em si mesmo e na escola.

n Repetir frequentemente cada atividade, variando a forma de 
abordagem, poderá ampliar as chances de compreensão das 
crianças para o conceito abordado.

n Repetir muitas vezes as músicas que as crianças já conhecem 
e gostam de cantar ou dançar cria um clima de segurança e 
relaxamento, porque as crianças estão participando de uma 
atividade familiar.

n O silêncio pode ser sempre valorizado.

n Usar todo o material que foi trazido para a sala de aula, de 
forma a não criar expectativas e frustrações desnecessárias.

n As instruções para o desenvolvimento das atividades devem 
ser claras e diretas. Repetir as regras do jogo, por exemplo, 
pode garantir uma melhor compreensão dos mesmos.

n Cantar em vez de falar, fazer gestos para se comunicar, usar 
dramatizações e expressões faciais podem ser recursos cria-
tivos na sala de aula. A criança aprende melhor quando há 
alegria envolvida nisso.

n Os comandos sonoros podem ser utilizados como recurso 
criativo. Por exemplo: sentar sempre que ouvir o sino, fazer 
silêncio toda vez que o professor cantar uma canção etc.

n Usar materiais variados como gravuras, bonecos, instrumen-
tos musicais, máscaras, diferentes tipos de papéis, pedras, panos, 
massa de modelar, brinquedos, materiais sonoros e coloridos 
etc. Todo esse material pode ser manipulado e o contato com 
ele envolve diferentes tipos de sensações.

n O planejamento pode incluir formas diferentes de aborda-
gem que busquem o desenvolvimento das capacidades espe-
cíficas de cada uma das crianças. Esse tipo de planejamento 
poderá encorajar a independência e criatividade. •

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   91 9/19/14   10:19 AM



92

n Participar das atividades com as crianças é importante para 
se criarem vínculos afetivos. O professor também aprende 
quando compartilha o desenvolvimento da atividade com 
cada uma das crianças.

n Planejar mais atividades do que o necessário pode permitir 
que o professor seja flexível e que atenda melhor às necessi-
dades e preferências das crianças com as quais compartilha o 
processo de ensino-aprendizagem.

n A dança, o canto e a utilização de um instrumento musical 
são elementos que poderiam estar sempre presentes no pla-
nejamento do professor.

n Buscar constantemente uma renovação no que diz respeito 
ao seu repertório musical, aos métodos e materiais didáticos 
que tenha disponíveis. É importante que a alegria no contato 
com a música seja sempre renovada por meio de um ensino 
criativo, dinâmico e atual.

QUEM FOi Paulo Freire

Paulo Freire (1921-1997) nasceu em Recife. É considerado um dos grandes 
pedagogos da atualidade e respeitado mundialmente. Foi autor de um método 
revolucionário de alfabetização de adultos e da educação baseada na leitura da 
palavra e do mundo. 

Paulo Freire (2000) afirma que os professores buscam e 
sonham com uma escola que se dedique ao ensino de forma 
competente e séria, mas que essa escola também seja geradora de 
alegria. O que há de sério, de penoso, de trabalhoso, em ensinar, 
em aprender, em conhecer, não transformam esse processo 
em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar/aprender 
deve acompanhar os professores e as crianças em suas buscas 
constantes. Parece importante e fundamental reafirmar, ao final, 
que as atividades musicais oferecem oportunidades raras de 
resgate do prazer, da alegria, da cultura e das tradições na sala 
de aula, tanto para o grupo de crianças como para o professor e, 
por isso, é importante que ela esteja sempre presente!

AçÃO REFLExivA 
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QUEM FOi Camille Saint-Saëns

O francês Camille Saint-Saëns (1835-1921) foi compositor, regente, pianista 
e organista. Criança prodígio, começou a compor aos 5 anos de idade. Sua 
primeira sinfonia foi executada em 1855. Em 1856, foi nomeado organista da 
Igreja Madeleine, Paris, onde permaneceu por 20 anos. Escreveu óperas, sinfonias, 
concertos para piano, violino e violoncelo, música de câmara, de igreja e coral. O 
famoso Carnaval dos Animais não foi executado durante sua vida, mas depois viria 
a ser tocado assiduamente por orquestras juvenis do mundo inteiro.

AçÃO dOCEnTE

Camille Saint-Saëns foi o primeiro compositor ocidental a es-
crever para o xilofone como elemento da orquestra, utilizan-
do-o em duas composições: Dança Macabra e Fósseis (da suíte 
Carnaval dos Animais). Lojas de CDs costumam ter essas duas 
músicas, que são deliciosas para serem utilizadas em sala de aula, 
além de servirem de exemplo para o conhecimento do xilofone. 
A seguir uma sugestão para atividades com as duas músicas.

AçÃO PEdAgógiCA 

Atividade 1

A música Dança macabra é um poema brincalhão sobre esque-
letos dançando em um cemitério. Há um matraquear maravilho-
samente sinistro do xilofone.  A obra, baseada em um poema de 
Henri Cazalis, composta em 1874, descreve a Morte tocando vio-
lino à meia-noite em uma sepultura, enquanto os esqueletos dan-
çam. É incluída uma citação do Dies irae da missa de réquiem.

Depois da audição dessa música de Saint-Saëns, é possível 
estabelecer uma relação completa entre o indivíduo e a música, 
em três diferentes momentos:

n audição e percepção do repertório musical — apresentação 
da música a ser trabalhada, percepção e estudo dos elementos 
musicais envolvidos.

n improvisação de movimentos e criação de pequenas danças 
orientadas pela música.

Glossário

Matraquear Tocar 
matraca, peça 
de madeira com 
uma plaqueta ou 
argola que se agita 
barulhentamente em 
torno de um eixo.
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n criação e execução de arranjos musicais, utilizando instru-
mentos de pequena percussão, tendo como base a Dança Ma-
cabra em gravação em CD ou fita cassete.

Quando se explora o universo da música, é importante bus-
car coisas conhecidas. É melhor se divertir com a música e não 
lutar contra ela. O mundo da música está sempre aberto para 
aceitar novos cidadãos. Nunca é cedo ou tarde demais.

Segundo opinião da educadora e professora de música Joset-
te Feres, a banda rítmica, formada por pequenos instrumentos 
de percussão ou objetos sonoros, é muito pouco explorada nas 
aulas de música ou em pequenas atividades musicais com ama-
dores. As crianças gostam dos instrumentos de percussão e, em-
bora no início estejam mais preocupadas com os instrumentos 
que vão tocar, depois de algum tempo já associam o instrumen-
to ao repertório musical desenvolvido, tendo muito mais como 
referência a música do que o instrumento.

Com instrumentos simples, as crianças são capazes de tocar, 
com pouca técnica, músicas que mais tarde poderão tocar em 
outros instrumentos. Os instrumentos de pequena percussão, 
acompanhados de músicas de grandes orquestras, previamente 
gravadas em CD ou fitas cassete, pode ser um grande auxiliar 
do professor para introduzir a criança no mundo da música. 
Por meio dessa prática, é possível desenvolver o senso rítmico 
e muitos outros elementos importantes para a criança: ouvido 
musical, coordenação motora, atenção, memória, criatividade, 
autoconfiança, autodisciplina, sensibilidade, respeito pelos co-
legas e professor, organização, socialização, satisfação da neces-
sidade de atividade muscular e expressão espontânea.

Os arranjos poderão ser realizados somente pelo professor ou, 
então, com a ajuda das crianças que, conforme ouvem a música, 
sugerem a sua instrumentação. Esse é um grande exercício de 
escuta e criação. Depois de ouvir a música Dança Macabra ou 
Fósseis de Saint-Saëns:

n Pedir às crianças que sugiram um nome para ela.

n Solicitar que criem movimentos com as mãos acompanhan-
do a música.•
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n Dividir as crianças em dois grupos e solicitar que improvi-
sem uma pequena coreografia “dramatizada”, na qual inter-
pretem uma situação daquelas sugeridas pela música. 

n Agora que as crianças já conhecem bem a música, sugerir 
que façam uma instrumentação para ela, trabalhando em pe-
quenos grupos.

n Apresentar o resultado musical de cada grupo e discutir as 
soluções encontradas.

Para fazer um pequeno arranjo é preciso perceber a fórmula 
de compasso da música a ser estudada, alguns padrões rítmicos 
peculiares daquela música em especial, e depois experimentar 
algumas combinações possíveis para serem executadas junto 
com a música. O resultado sonoro se enriquecerá bastante se 
for trabalhado em diferentes grupos, com regentes, que atuam 
independentemente. É importante não se esquecer de introdu-
zir os silêncios, que são úteis para concentração e compreensão 
do exercício.

Atividade 2

Uma das músicas infantis que têm influência da cultura afri-
cana é a canção já bem conhecida das crianças: Escravos de Jó. 
Ao cantar essa música, as crianças brasileiras costumam acom-
panhá-la passando pedras umas para as outras, no ritmo em que 
a música é cantada. Também em Gana, país da África, as crianças 
têm uma canção muito parecida com o nosso Escravos de Jó, 
com a qual costumam brincar e jogar com pedras12.

Sugerimos para o desenvolvimento de atividades com as duas 
canções:

n Ouvir as duas canções, explicando a letra e a origem da música.

n Marcar o pulso e o ritmo da melodia da canção proposta, 
utilizando-se de percussão corporal. 

•

12 As duas canções foram gravadas por Teca Alencar de Brito no CD 
Cantos de vários Cantos e pela Universidade Federal de São Carlos em 
CD exclusivo. Para adquiri-los, enviar e-mail para um dos seguintes 
endereços: tecaofmusic@sti.com.br ou zenker@power.ufscar.br
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n Movimentar-se pela sala, improvisando movimentos diferen-
tes para cada uma das partes. Lembrar-se de marcar e repetir 
os mesmos movimentos para aquelas partes da música que se 
repetem.

n Identificar a forma da música por meio de desenhos que 
construam um significado para cada uma das partes.

n Formar uma pequena roda e cantar. Passar as pedras, de uma 
para outra criança, acompanhando sempre o ritmo da can-
ção. As pedras podem ir para a direita ou esquerda, conforme 
o desejo do professor. 

Canção de Gana

Oh O BOM SO NI SAH NYA NA
O BOM SO NI SAH
[nós somos crianças e estamos brincando com pedras]

Cantar, num outro momento, a canção Escravos de Jó, contex-
tualizando as semelhanças com a canção cantada e jogada em 
Gana. Elas apresentam semelhanças não só por ser um jogo com 
pedrinhas, mas por manter relações com a estrutura melódica 
e rítmica.

Sentar-se em círculo com as crianças, cada um com sua pe-
drinha na frente. Pegar a pedra da direita (no tempo fraco da 
música ou no começo de cada verso) e passar para o colega da 
esquerda (no tempo forte ou final de cada verso). 

Escravos de Jó

Escravos de Jó
Jogavam caxangá
Tira, põe, deixa ficar
Guerreiros com guerreiros
Fazem zigue, zigue, zá.

•
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n Cantar e jogar como diz a tradição brasileira.

n Depois, formar uma roda e dançar o Escravos de Jó fazendo os 
mesmos movimentos que se faz com a pedra, só que agora 
utilizando o corpo. 

n Com base nos movimentos realizados ou propostos pelas crian-
ças, criar uma nova coreografia, significativa para todo o grupo.

Outra canção brasileira de forte influência africana é o Samba 
Lelê.

Samba-lelê ta doente, ta co’a cabeça quebrada
Samba-lelê precisava é de umas boas lambadas
Samba, samba, samba ó lelê (bis)
Pisa na barra da saia, ó lelê

Olhe morena bonita
Onde é que você mora
Moro na praia formosa
Mas eu de lá vou me embora

Olhe morena bonita
Como é que se namora
Põe o lencinho no bolso
Deixa a pontinha de fora

Olhe morena bonita
Como é que se cozinha
Põe a panela no fogo
Vai conversar co’a vizinha.

Samba-lelê, segundo Teca Alencar de Brito13, é cantado e dan-
çado em todo o Brasil com muitas variantes nas quadrinhas e 
no refrão. É possível cantar, dançar e tocar instrumentos, valori-
zando a riqueza rítmica dessa música de origem africana.

•

Glossário

Lambada Pancada, 
batida, golpe.

13 Em texto do CD Cantos de vários Cantos.
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CAPÍTULO 7

O saber africano

Introdução

A África é um imenso continente de 30 milhões de quilô-
metros quadrados de superfície e abriga diversas civilizações, 
milhares de etnias e de culturas distintas. Geograficamente, o 
deserto do Saara criou uma divisão natural do Continente em 
duas partes desiguais em extensão territorial: a África do Norte 
e a África Subsaariana. Na África do Norte, chamada, segundo 
os interesses, ora de África Branca ora de África Árabe, ficam os 
países do Magrebe (Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito), o 
Saara Ocidental e a Mauritânia.

A África Subsaariana, chamada indevidamente de África 
Negra pelo fato de a maioria de sua população ser negroi-
de, compreende todos os povos e países da África Ocidental, 
Oriental, Central e Austral.

Nesse sentido, segundo Nascimento (2000) há um costume 
de localizar a civilização do Egito antigo não na África, mas no 
Oriente Médio. Algo inadmissível geograficamente, mas que se 
torna possível pela construção da ideia de existência de uma 
África branca e civilizada ao norte e outra negra e selvagem 
ao sul do Saara. Diop (1974) analisa com ilustrações gráficas o 
processo pelo qual os povos africanos negros como os bérberes 
e os tebu, cujo retrato não deixa sombra de dúvida quanto à sua 
identidade étnica, foram transformados em tipos mediterrâneos 
“brancos” (NASCIMENTO, 2000: 131).
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Conhecimentos desenvolvidos pelos africanos

De acordo com Nascimento (2001: 128), o legado egípcio 
fundamenta um desenvolvimento em todo o continente afri-
cano, assim como o saber greco-romano fundamenta a civiliza-
ção ocidental de origem europeia. Desse modo, diferentemente 
do que o pensamento comum supõe, a África possuía cultura, 
ciên cia e tecnologia sofisticadas desde tempos remotos. Veja-
mos alguns exemplos.

n Matemática

Os egípcios manipulavam uma adiantada matemática abs-
trata desde treze séculos antes de Euclides (330 a.C.-260. d.C), 
considerado um dos maiores matemáticos da Grécia Clássica. 
Eles calcularam o valor do número π (pi) com uma exatidão 
sem precedentes e ângulos à precisão de 0,07º. Também desen-
volveram teoremas da Geometria e chegaram a sofisticadas téc-
nicas de Engenharia (LUMPKIN, 1983, ZASLAVSKY, 1983, 
apud NASCIMENTO, 2001: 127).

n Escrita

Os africanos estão entre os primeiros grupos humanos a de-
senvolver a escrita. Além dos hieróglifos e seus variantes, há vários 
sistemas de escrita pictográfica, ideográfica e fonológica africa-
nos, alguns criados antes da introdução da escrita árabe no conti-
nente (ASANTE, 1990, apud NASCIMENTO, 2000: 125).

n Medicina

O testemunho do Dr. R. W. Felkin, um cirurgião inglês que 
visitou em 1879 a região africana que hoje compreende Ugan-
da, registrou uma cesariana feita por médicos do povo banyoro, 
o que demonstra um profundo conhecimento dos conceitos e 
das técnicas de assepsia, anestesia, hemostasia, cauterização e ou-
tros aspectos da medicina (VAN SERTIMA, 1983, apud NAS-
CIMENTO, 2001: 129).

Africanos do antigo Egito e do Mali praticavam a remoção 
de cataratas oculares por meio de cirurgias, e tumores cerebrais 
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eram operados no Egito há 4.600 anos (VAN SERTIMA, 1983: 
140-56, apud NASCIMENTO, 2001: 129).

n Astronomia

No Quênia, em 1978, a equipe de Lynch e Robbins, da 
Michigan State University, encontrou, ao lado do lago Turka-
na, as ruínas de um observatório astronômico semelhante ao 
Stonehenge, na Inglaterra. O achado é uma evidência, segun-
do a equipe, da complexidade do desenvolvimento cultural 
pré-histórico na África Subsaariana. Sugere, também, que um 
sistema de calendário complexo e preciso, baseado nos cálculos 
astronômicos, foi desenvolvido até o primeiro milênio antes de 
Cristo na África oriental (VAN SERTIMA, 1983, apud NAS-
CIMENTO, 2001: 129).

n Técnica

No campo da metalurgia, há mais de dois mil anos, os africa-
nos produziam aço em fornos que atingiam temperaturas mais 
altas do que as obtidas nos fornos europeus até o século XIX 
(NASCIMENTO, 2000: 130).

Um feito da engenharia dos africanos pode ser encontrado 
nas ruínas de Monomatapa, um antigo reino onde hoje é o país 
Zimbábue. Monomatapa foi capital de um antigo império que 
durou trezentos anos: uma cidade murada de dez mil habitantes. 
O muro, de 250 metros de extensão e construído com 15 mil 
toneladas de granito, tem dois metros de espessura (ASANTE E 
ASANTE, 1983, apud NASCIMENTO, 2001: 130).

n Cultura

Na África, foi criado um jogo teatral chamado irin ajo (da 
tradição ioruba), destinado à distração e divertimento dos es-
pectadores. É, de fato, um teatro ambulante, concebido apenas 
para divertir, e que remonta ao período pré-islâmico (SILVA, 
2000: 122).

Estudiosos sustentam que a arte abstrata se encontra, há 
séculos, em toda a expressão da arte negro-africana. O que no 
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Ocidente era considerado uma inovação artística, já era produ-
zido há centenas de anos pelos africanos (SILVA, 2000: 120).

Além de Picasso, que, influenciado pelas máscaras e es-
culturas africanas, lançou o Cubismo, artistas plásticos como 
Braque, Vlaminck, Derain, entre outros, também “descobriram” 
a arte negro-africana e se inspiraram nela para desenvolver sua 
própria arte (SILVA, 2000: 120).

Araújo (1988) apresenta alguns artistas afro-brasileiros cuja 
produção vincula-se tanto à arte brasileira popular quanto à 
clássica.

• Pintura: José Theóphilo de Jesus e Manuel Dias de Oliveira.

• Escultura: Mestre Valentim e Aleijadinho.

• Talha: Felipe Alexandre da Silva.

• Caricatura: Crispim, Manoel e Amaro do Amaral.

• Literatura: Gregório de Mattos, Castro Alves, Machado de 
Assis e Mário de Andrade.

• Música erudita e popular: Damião Barbosa de Araújo, 
Joaquim José de Medalha, Cartola, Pixinguinha, Clementina 
de Jesus.

• Dança: Mercedes Baptista.

• Teatro: Ruth de Souza, Lea Garcia, Aguinaldo Camargo.

• Arquitetura: Manuel Ferreira Jácome, Gabriel Joaquim dos 
Santos.

• Engenharia: Joaquim Thebas.

Quais eram os seus conhecimentos a respeito da África antes de 
ler este livro? Em livros de História ou pela internet, procure 
verificar de que países e regiões da África vieram os negros 
brasileiros.

AçÃO dOCEnTE
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AçÃO PEdAgógiCA 

Com crianças de 0 a 3 anos

1. Promova uma audição de ritmos africanos para as crianças (con-
sulte o capítulo 6 deste livro) e trabalhe com movimentos.

2. Construa atabaques e dê para que as crianças os decorem 
com fitas adesivas ou guache. Depois, deixe que eles explo-
rem seus sons. Coloque músicas de influência africana e sugi-
ra que as crianças façam o acompanhamento rítmico usando 
o instrumento.

Como construir um atabaque

Material necessário

• 2 vasos para flores de tamanho médio

• 1 bexigão (de colocar balas)

• fita crepe

•  fita adesiva de várias cores

• cola

Procedimento

• Passe cola no fundo dos vasos e grude um no outro de forma 
que fiquem com a abertura voltada para fora.

• Corte fora a parte da bexiga usada para assoprar.

•
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•	 Estique	bem	a	bexiga	sobre	a	boca	superior	do	vaso	e	cole-a		
com	uma	fita	crepe.	Esse	procedimento	pode	 ser	 feito	em	
dupla:	 enquanto	 um	 segura	 a	 bexiga,	 o	 outro	 cola	 a	 fita.	

Com crianças de 4 a 6 anos

1.	Utilizando	imagens	de	animais	africanos	previamente	pesqui-
sados,	trabalhe	com	as	crianças	as	suas	cores	e	os	seus	tamanhos.	
Depois,	você	pode	confeccionar	junto	com	elas	fantoches	ou	
máscaras	baseados	nesses	animais	e	propor	um	pequeno	teatro	
com	base	em	alguma	história	conhecida	ou	inventada.

2.	Construa	os	atabaques	com	as	crianças	conforme	as	instru-
ções	dadas.

MAIS CONHECIMENTO sobre a África
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LOPES,	H.	T.	 (Org.)	Negro e cultura no Brasil.	Rio	de	 Janeiro:	Revan/
Unesco,	1987.

LOPES,	N.	Dicionário banto do Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Prefeitura	da	Cidade	
do	Rio	de	Janeiro,	1996.

MOURA,	G.	A	cultura	da	festa	nas	comunidades	negras	rurais.	Palmares 
em Revista,	n.	1,	1996.

MUNANGA,	 K.	 (Org.)	 Estratégias e políticas de combate à discriminação 
racial.	São	Paulo:	Edusp,	1996.

SILVA,	P.	B.	G.	Africanidades:	como	valorizar	as	raízes	afro	nas	propostas	
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Atabaque produzido por 
Eduardo A. Santos. 
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CAPÍTULO 8

Um pouco da cultura negra

A concepção do belo

Na concepção africana a noção de “belo” não é algo vol-
tado para a estética. Aquilo que é considerado belo deve ter 
uma finalidade, deve possuir um valor utilitário. Nas ceri-
mônias e rituais religiosos, por exemplo, as máscaras não são 
vistas como objetos de arte, já que estes servem somente para 
a apreciação.

A concepção do ritmo

Para os africanos, o “ritmo” é considerado mais que uma lin-
guagem. Ele traz as mensagens dos antepassados e envolve algo 
mítico e cósmico em sua relação com os elementos da natureza 
e com o sagrado. É também força: funciona como arma de 
guerra. Isso ocorreu, por exemplo, na luta contra o apartheid, 
momento no qual a música ocupou um papel fundamental, 
agindo, por vezes, em lugar da palavra, como algo que transcen-
de a linguagem radiando energia e vibração.

O ritmo faz parte de todo o cotidiano africano estando 
presente nas cerimônias religiosas e de casamento, nos rituais 
de morte e de nascimento e também nas relações de trabalho. 
A oralidade e o ritmo são fundamentais para se entender a 
cultura africana. Há os griots na África do Sul que são orado-
res públicos com a função de preservar a cultura por meio da 
oralidade. 

O QUE É apartheid

É uma política de 
segregação racial e foi 
implementada como 
lei na África do Sul 
em 1948. Os não 
brancos eram excluídos 
do governo nacional, 
não tinham poderes e 
viviam segregados e 
subalternizados. Esse 
regime foi abolido 
em 1990 no governo 
de Frederik de Klerk, 
após lutas incessantes 
do African National 
Congress (ANC), grupo 
liderado por Nelson 
Mandella, que se elegeu 
o primeiro presidente 
negro da era pós- 
-apartheid.
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A concepção africana de corpo e dança

O corpo não é considerado por suas partes, cada uma com 
sua função, mas, sim, pela sua totalidade.

A dança está presente em todas as atividades africanas: no 
trabalho, nas cerimônias e nos rituais. Ela se dá a partir da ener-
gia desprendida na relação entre vivos e mortos, envolvendo a 
parte cósmica e transcendental.

n A capoeira

A partir do século XVI, o Brasil recebeu mais de dois mi-
lhões de negros, trazidos à força da África, pelos colonizadores 
portugueses, para se tornar escravos nas lavouras da cana-de- 
-açúcar.

Ao contrário do que muitos pensam, os negros não aceita-
ram pacificamente o cativeiro: a história brasileira está cheia de 
episódios protagonizados por escravos que se rebelaram contra 
a humilhante situação em que se encontravam. Uma das formas 
de resistência foi a capoeira.

Desenvolvida para ser usada como defesa, a capoeira foi 
sendo ensinada aos negros ainda cativos por aqueles que eram 
capturados e que voltavam aos engenhos. Para não levantar sus-
peitas, os movimentos dessa luta foram adaptados às cantorias 
e músicas africanas, para que fosse confundida com uma dança.

Hoje, a capoeira está dividida em duas correntes: angola (a 
mais antiga) e regional.

O QUE É capoeira

Capoeiras eram áreas 
semidesmatadas onde os 
escravos treinavam seus 
golpes, e provavelmente 
veio daí o nome da luta.

A capoeira é a única 
modalidade de luta 
marcial que se faz 
acompanhada por 
instrumentos musicais. 
No início, esse 
acompanhamento era 
feito apenas com palmas 
e toques de tambores. 
Posteriormente foi 
introduzido o berimbau.

Usado inicialmente por 
vendedores ambulantes 
para atrair fregueses, o 
berimbau tornou-se, 
mais tarde, o instrumento 
símbolo da capoeira.

Uma cena de capoeira.
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n Instrumentos da capoeira

Berimbau. É o instrumento que comanda a roda da capoeira. 
Ele tem uma só corda e é composto por uma verga de madeira 
(biriba), um arame, uma cabaça, um caxixi (chocalho artesanal), 
uma baqueta. Para emitir seus sons, é utilizado uma pedra ou 
dobrão (moeda de cobre).

Normalmente, são utilizados três berimbaus ao mesmo tem-
po na roda: um gunga ou berra-boi, com cabaça maior e de 
sonoridade mais grave; um médio, feito com uma cabaça média; 
e um viola, de cabaça menor e sonoridade mais aguda.

O berimbau é tocado na vertical, segurando-se, com uma 
das mãos, o arco de madeira e uma pequena pedra com o in-
dicador e o polegar. Conforme a pressão que se faz com pe-
dra no arame, o som é alterado. A cabaça, que funciona como 
uma caixa de ressonância, também altera o som, conforme a 
sua aproximação da barriga do tocador. A outra mão percute o 
arame com um pequeno bambu ou pau (de aproximadamente  
20 cm) e um pequeno caxixi (pequeno instrumento de percus-
são em forma de sino feito de vime, normalmente preenchido 
com sementes e que funciona como um chocalho). 

Berimbaus.

Agogô. Instrumento de origem africana composto de duas 
campânulas (objetos em forma de sinos) de tamanhos diferentes 
presas na ponta de uma alça de metal em forma de arco. Cada 
um desses cones produz um timbre de som quando é percutido 
com o auxílio de uma baqueta de metal ou de madeira. 
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Atabaque. Instrumento muito antigo de origem oriental, 
presente entre os persas e os árabes e muito divulgado poste-
riormente na África. Chegou ao Brasil trazido pelos portugue-
ses para ser usado em festas e procissões de origem religiosa. 
Os africanos já o conheciam e, com o tempo, trouxeram ou-
tros tipos de atabaque para nosso país, que chegaram aos terrei-
ros e mais tarde tornaram-se um dos componentes da roda de 
capoei ra. É o principal instrumento de percussão da roda mar-
cando o ritmo e facilitando a sincronia entre os três berimbaus. 
O atabaque também é muito usado em rituais religiosos como 
o candomblé e a umbanda.

Pandeiro. Instrumento de percussão presente na Índia e 
na Península Ibérica na Idade Média em festas de casamento 
e outras cerimônias religiosas. Foi introduzido no Brasil pelos 
portugueses e utilizado, posteriormente, pelos negros em rodas 
de samba e nas de capoeira. É um instrumento mais agudo que 
o atabaque.

Mitologia e religião africanas

n	Histórias de Orixás

Os orixás são divindades africanas que representam as for-
ças da natureza. Segundo o candomblé, cada pessoa pertence 
a uma determinada divindade, que controla sua cabeça e sua 
mente e de quem herda características f ísicas e de persona-
lidade. Embora na África haja registro de culto a cerca de 
quatrocentos orixás, apenas duas dezenas deles sobreviveram 
no Brasil.

A cada orixá cabe o papel de reger e controlar forças da 
natureza e aspectos do mundo, da sociedade e da pessoa hu-
mana. Cada um tem suas próprias características: elementos 
naturais, cores simbólicas, vestuário, músicas, alimentos, bebidas. 
Eles também carregam certos traços pessoais, desejos, defeitos 
etc. Nenhum orixá é inteiramente bom nem inteiramente mau. 
Noções ocidentais de bem e mal estão ausentes da religião dos 
orixás no Brasil.

Pandeiro.

Atabaque.
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Ogum é o deus da guerra, 
do ferro, da metalurgia e 
da tecnologia.

Exu é o senhor dos caminhos, muito 
brincalhão e, às vezes, trapaceiro. Ora 
é considerado um deus, ora um ser que 
está entre os orixás e os seres huma-
nos. Sua função é a de mensageiro: 
aquele que leva os pedidos dos ho-
mens aos deuses. 

Xangô é o deus do trovão 
e da justiça.

Oxalá é o pai de todos, o deus da 
criação, por isso costuma ser considera-
do o mais importante dos orixás.
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Iemanjá é a deusa dos grandes 
rios, dos mares, dos oceanos; ma-
ternal, é também a deusa da fer-
tilidade e da fecundidade.

Nanã, considerada a orixá mais 
antiga, deusa do reino da morte.

Iansã, deusa guerreira, senhora 
dos ventos e das tempestades.

Oxum é a deusa da água 
doce, do ouro, da fertilidade, 
da gestação, do parto, dos re-
cém-nascidos e do amor.
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Ossain, deus cujo domínio 
se estende do reino vegetal às 
plantas, em especial às plantas 
selvagens e às folhas.

Omulu é o deus da varíola, das 
pragas e das doenças.

Obá, deusa da guerra e das 
águas revoltas.

Oxumaré, deus que representa as 
polaridades contrárias: bem/mal, 
noite/dia, chuva/bom tempo.
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1. Procure em algum livro de mitologia africana — pode ser 
um dos indicados no final deste capítulo — a história da 
criação do mundo. Quais outras histórias você conhece so-
bre o assunto? Compare-as. Você reconhece algum tipo de 
discriminação nelas? Quais?

2. Os orixás, em especial as entidades femininas, geralmente cul-
tuam o belo. Você reconhece a diferença entre elas? Pesquise 
a respeito em livros e na internet e depois compare com a 
concepção eurocêntrica de beleza. Você percebe, no Brasil, a 
presença das duas concepções? Alguma delas se sobressai?

3. Quais danças e ritmos você conhece? Você percebe a influên-
cia africana em nossas danças? E em nossa música? Você con-
segue perceber o sincretismo — em especial de influência 
europeia, negra e indígena — entre essas duas formas de ex-
pressão artística? 

AçÃO dOCEnTE

Reúna-se com os demais professores de sua instituição e pro-
gramem uma comemoração especial para o Dia da Consciência 
Negra, dia 20 de novembro, aberta à comunidade e, em especial, 
aos familiares de seus alunos. As possibilidades são inúmeras:

n exposições de arte, em que os alunos reproduzam objetos afri-
canos — pode ser de arte ou mesmo relacionados aos orixás;

n apresentações de música, com os instrumentos e os ritmos 
vistos no decorrer do livro;

n apresentações de danças de influência africana;

n apresentação de capoeira de algum grupo de sua cidade.

Tentem encontrar em sua cidade, inclusive entre os familiares 
de seus alunos, músicos que saibam tocar os instrumentos vistos 
neste livro — atabaque, agogô, pandeiro, xilofone, kalimba etc. 
— e promovam uma grande roda de batuque para o encerra-
mento das comemorações. Incentivem a participação dos alu-
nos e dos familiares nessa roda.

AçÃO PEdAgógiCA
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MAiS COnHECiMEnTO SOBRE cultura africana

Cinema

Um grito de liberdade (Cry Freedom). Direção: Richard Attem borough. 
Inglaterra, 1987, 157 min. 

Nos anos 1970, na África do Sul do apartheid, um jornalista branco torna-
-se amigo de Stephen Biko, militante pelos direitos dos negros. Quando 
Biko é morto na prisão, o jornalista tenta divulgar a história do ativista e 
a crueldade do regime sul-africano.

Livros

BASTIDE, R. O camdomblé da Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.

PRANDI, R. Ifá, o advinho. São Paulo: Companhia das Letrinhas.

PRANDI, R. Segredos guardados: orixás na alma brasileira. São Paulo: Com-
panhia das Letras.

PRANDI, R. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras.

SOUZA JR., V. C. de. Orixás, santos e festas. Salvador: Eduned, 2003.
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Apêndice

n	 Livros infantis que tratam da questão racial14

A bonequinha preta,	Alaíde	L.	Oliveira,	Editora	Lê.

A botija de ouro,	Joel	Rufino	dos	Santos,	Ática.

A doce princesa negra,	Solange	A.	Cianni,	Memórias	Futuras	(Coleção	
Orgulho	da	Raça).

A história de Chico Rei: tradição afro-brasileira,	Beatrice	Tenaka,	Rio	Fundo.

As regras do jogo,	Lannoy	Dorin,	Editora	do	Brasil.

Bichos da África I, II, III e IV,	Rogério	Andrade	Barbosa,	
Melhoramentos.

Bongô: a primeira vez que ele foi ao castelo,	Naninha	Gitahy	e	Cao	
Hamburger,	Companhia	das	Letrinhas	/	Rede	Cultura	(Coleção	
Castelo	Rá-Tim-Bum).

Desenhos da África,	Paulus	Gerdes,	Scipione	(Série	Vivendo	a	
Matemática).

Do outro lado tem segredos,	Ana	Maria	Machado,	Nova	Fronteira.

Duas amigas,	Roseana	Murray,	Memórias	Futuras	(Coleção	Orgulho	da	
Raça).

Dudu Calunga,	Joel	Rufino	dos	Santos,	Ática.

Em busca da liberdade,	Sônia	de	Almeida	Demarquet,	Vigília	(Série	
Meninos	de	Nossa	História).

Estórias do vovô Zabelê,	Chloris	A.	de	Araújo,	Paulinas.

Exu: lenda dos orixás para crianças,	Maurício	Pestana,	Fundação	Palmares.

Favela: minha morada,	Carlos	Jorge,	Memórias	Futuras	(Coleção	Orgulho	
da	Raça).

14	Esta	lista	foi	elaborada	com	base	em	um	material	obtido	
por	meio	da	Fundação	Cultural	Palmares	do	Ministério	da	
Cultura.
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Felicidade não tem cor, Júlio Emílio Braz, Moderna.

Ifá, o adivinho, Reginaldo Prandi, Companhia das Letrinhas (Trilogia 
Mitologia dos Orixás Infantojuvenil).

Irmão negro, Walcir Carrasco, Moderna.

Luana: a menina que viu o Brasil neném, Aroldo Macedo e Oswaldo 
Faustino.

Menina bonita do laço de fita, Ana Maria Machado, Ática. 

Minha escola é sopa, Márcio Almeida, Editora Comunicação (Coleção do 
Pinto: Série 3).

O baú das histórias, Gali E. Haley, Crianças Criativas.

O correspondente estrangeiro, Lino de Albergaria, Editora do Brasil.

O menino Nito, então, Homem chora ou não?, Sonia Rosa, Memórias 
Futuras (Coleção Orgulho da raça).

O negrinho Ganga Zumba, Rogério Borges, Editora do Brasil.

O pássaro da chuva, Monique Bermond, Ática.

O sol da liberdade, Giselda Laporta Nicolelis, Atual.

Os melhores contos, Lima Barreto, Global.

Os quitutes de Luanda, Jorge Lescano, Editora Curitiba Criar.

O time, Tené, Ática.

Oxumarê, o arco-íris, Reginaldo Prandi, Companhia das Letrinhas 
(Trilogia Mitologia dos Orixás Infantojuvenil).

Palmares em quadrinhos, Antônio Carlos Gomes e Gerson M. Theodoro; 
Criação Krisnas e Togo, Roswitha Kempf.

Panela no fogo, barriga vazia, Maria Dinorah, L&PM.

Quando Kidogo dorme, Paul François, Ática.

Saruê Zambi, Luiz Galdino, FTD.

Tanto, Tanto, Trish Cooke, Ática.

Uma gota de mágica, Ana Maria Machado e Claudius, Melhoramentos 
(Série Mico Maneco).

Uma menina, um menino, o amor, Nilza Rezende, Memórias Futuras 
(Coleção Orgulho da Raça).

Xangô, o trovão, Reginaldo Prandi, Companhia das Letrinhas (Trilogia 
Mitologia dos Orixás Infantojuvenil).

Xixi na cama, Drumond Amorim, Editora Comunicação.

Zás, Leny Werneck, Salamandra.

Zumbi: o despertar da felicidade, Júlio Emílio Braz, Memórias Futuras.

Zungunga, Floro Freitas de Andrade, Melhoramentos.
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n Filmes

Para assistir com as crianças da Educação Infantil sobre 
as diferenças e a questão racial
Kirikú e a Feiticeira. Cor, 70 min. Direção: Michel Ocelot. Público: 

Infantojuvenil.

Desenho. Kirikú, um menino africano que nasceu para lutar e 
combater o mal, enfrenta o poder de Karabá, a feiticeira maldosa 
e seus guardiões. No decorrer da história, Kirikú descobre que a 
maldade da feiticeira é, na realidade, a expressão de uma grande dor, 
envolta em um segredo que ele ajuda a desvendar. Um desenho 
animado moderno, que fala a língua das crianças e apresenta belas 
lições sobre o amor, a generosidade, a tolerância e as diversas 
maneiras de vencer a dor.

Madagascar. Cor, 80 min. Direção: Eric Darnell e Tom McGrath. 
Público: Infantojuvenil.

Desenho. Um leão, uma girafa, uma zebra e um hipopótamo vivem 
em um zoológico de Nova York. A zebra decide fugir para a natureza 
e os demais animais vão atrás dela para tentar trazê-la de volta ao 
zoológico. Todos eles acabam sendo embarcados em um navio para a 
África, onde viverão uma grande aventura na selva.

Para os professores
Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida (1695-

-1995). Documentário. Cor, 1995. Direção: Edna Cristina. Público: 
adolescentes, jovens e adultos.

Depoimentos, imagens e reportagens sobre o Movimento Negro 
no Brasil pós-1970 e sobre a marcha Zumbi dos Palmares contra o 
racismo, pela cidadania e a vida (1695-1995), realizada em Brasília, 
no dia 20 de novembro de 1995, em comemoração aos 300 anos da 
morte de Zumbi dos Palmares. 

Quando crioulo dança? Documentário. 28 min. Direção: Dilma Lóes. 
Público: adolescentes, jovens e adultos.

Depoimentos, imagens e reportagens sobre o Movimento Negro no 
Brasil nas décadas de 1970 e 1980. Um importante registro da luta 
política dos ativistas negros na nossa sociedade, uma iniciativa do 
Ministério da Educação e do Desporto — Secretaria de Educação 
Fundamental.

Paixão e guerra no sertão de Canudos. Documentário. Cor, 78 min. 1993. 
Direção: Antonio Olavo. Público: jovens e adultos.

Contra a história sociopolítica de Canudos e do beato cearense 
Antonio Conselheiro, que, em 1893, se estabeleceu nessa cidade, 
conseguindo reunir em torno de si um crescente número de 
seguidores, tornando-se um líder que mexeu com o poder das elites, 
da Igreja e do governo republicano recém-implantado no Brasil.

06048-MIOLO DIFE-AF2.indd   117 9/19/14   10:19 AM



118

O fio da memória. Documentário. Cor, 115 min. 1991. Direção: Eduardo 
Coutinho. Público: adolescentes, jovens e adultos.

Realizado de 1988 a 1991, no estado do Rio de Janeiro, o filme 
procura condensar, em personagens e situações do presente, a 
experiência negra no Brasil, a partir de dois eixos: as criações 
do imaginário, sobretudo na religião e na música, e a realidade 
do racismo responsável pela perda da identidade étnica e pela 
marginalização de boa parte dos cerca de 60 milhões de brasileiros 
de origem africana.

O RAP do pequeno príncipe contra as almas sebosas. Documentário. Cor, 
75 min. 2000. Direção: Paulo Caldas e Marcelo Luna. Público: 
adolescentes, jovens e adultos.

Um mergulho no cotidiano de uma grande cidade brasileira, Recife. 
Conta-se a história de dois jovens: um músico e um matador que, 
num determinado momento, tiveram suas vidas entrelaçadas, mas 
que optaram por armas diferentes. Misturando ritmo-imagem e 
poesia-som, o filme revela o que pensa e como pensa uma parte do 
movimento Hip Hop brasileiro.

Além da lousa: culturas juvenis, presente! Documentário. Direção: Denise 
Martha. Público: jovens e adultos.

Quatro grupos juvenis de São Paulo debatem suas ideias com 
educadores e dizem o que pensam sobre a escola, o estudo, as 
aprendizagens e a vida. No vídeo, educadores e jovens focalizam 
e discutem um lado rígido da nossa escola e apontam caminhos 
promissores para que ela vá além da lousa. 

Segredos e mentiras. Cor, 142 min. 1996, Grã-Bretanha. Direção: Mike 
Leigh. Público: maiores de 14 anos.

Quando sua mãe adotiva morre, mulher negra resolve procurar a 
mãe biológica. Ao encontrá-la, vive um momento surpreendente 
na história de sua vida. Ela descobre que a mãe é uma mulher 
branca, solteira e que teve uma outra filha, uma adolescente rebelde, 
branca. Aos poucos, após o choque do primeiro encontro, as duas 
estabelecem uma relação de afeto que se estende para toda a família. 

Encontrando Forrester. Cor, 136 min. 2000, EUA. Direção: Gus Van Sant. 
Público: maiores de 12 anos.

O encontro de um jovem negro com um famoso escritor de um só 
romance que o ajuda a aprimorar sua escrita. Os dois iniciam uma 
relação tensa que depois se transforma em amizade e respeito. Os 
textos produzidos pelo jovem a partir do contato com o escritor 
suscitam a desconfiança do seu professor de literatura, desvendando 
ao mesmo tempo os estereótipos associados à imagem dos negros 
presentes naquela escola. 

Ser e ter. Cor, 104 min. 2002, França. Direção: Nicolas Philibert. Público: 
comunidade educacional.
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Georges Lopez é professor de uma classe única de crianças com 
idades compreendidas entre 4 e 11 anos, numa escola primária na 
região de Auvergne, na França. Ele ensina três grupos de diferentes 
idades em lições separadas. Lopez, educador veterano, é um modelo 
de sensibilidade e compreensão ao lidar com crianças: não levanta a 
voz e fala diretamente com eles. O seu afeto é tão notório como o 
respeito e a confiança que as crianças têm por ele.

Isto, aquilo e aquilo outro. Documentário. 36 min. Direção: Miriam 
Schnaiderman. Público: comunidade educacional.

A questão racial na cidade de São Paulo e os lugares onde os negros 
são encontrados.

Você faz a diferença. Documentário. 26 min. Direção: Miriam 
Schnaiderman. Público: comunidade educacional.

O preconceito racial dentro das escolas do interior e da cidade de 
São Paulo.

n Sites
Capoeira

www.geocities.com/SouthBeach/Jetty/2688/capoeira.html

Informações sobre a capoeira de um modo geral.

Casa da Cultura da Mulher Negra

www.casadaculturadamulhernegra.org.br

Organização política de mulheres negras que tem por missão 
institucional o combate ao racismo, ao sexismo e a valorização e 
promoção das mulheres negras em particular e da comunidade em geral.

Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA) da Universidade Cândido Mendes

www.ucam.edu.br/ceaa

Informações gerais sobre o centro: cursos, projetos, revistas 
publicadas.

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT)

www.ceert.org.br.

Organização não governamental que realiza estudos e pesquisas sobre 
relações raciais no Brasil.

Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro (CIDAN)

www.cidan.org.br

Informações em português, inglês e francês. Breve biografia de diversos 
artistas brasileiros. Banco de dados de artistas negros brasileiros.

Educação e cidadania de afrodescendentes e carentes (Educafro)

www.educafro.org.br

Informações sobre os projetos de núcleos de pré-vestibulares para 
afrodescendentes de baixa renda.
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Fala preta: uma organização negra para o Novo Milênio

www.falapreta.org.br

Organização política de mulheres negras que tem por missão 
institucional o combate ao racismo, ao sexismo e a valorização e 
promoção da mulher negra em particular e da comunidade em geral.

Fundação Cultural Palmares

www.palmares.gov.br

Entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura cuja missão 
corporifica os preceitos constitucionais de reforços à cidadania, à 
identidade, à ação e à memória dos segmentos étnicos dos grupos 
formadores da sociedade brasileira, somando-se, ainda, o direito de 
acesso à cultura e à indispensável ação do Estado na preservação 
das manifestações afro-brasileiras. Disponibiliza informações sobre 
projetos, eventos, links etc.

Geledés — Instituto da Mulher Negra

www.geledes.org.br

Organização política de mulheres negras que tem por missão 
institucional o combate ao racismo, ao sexismo e a valorização e 
promoção da mulher negra em particular e da comunidade em geral. 
Divulga programas, notícias, artigos e textos.

Mulheres Negras — Do Umbigo para o Mundo

www.mulheresnegras.org

Espaço de comunicação, informação e integração da comunidade 
negra. Disponibiliza entrevistas, agenda, informações sobre arte, 
moda, saúde e educação, além de lista de publicações e links 
relacionados.

• Mundo Negro — Portal da Comunidade Afro-Brasileira

www.mundonegro.com.br

Notícias, agenda, chat, fórum.

• Candomblés e Orixás

www.fflch.usp.br/sociologia/prandi

Página pessoal de Reginaldo Prandi, Professor Titular de Sociologia 
da USP. Traz indicações de livros e textos para download sobre as 
religiões brasileiras com influências africanas e Orixás.
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