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Resumo da Dissertação: 

O presente trabalho buscou investigar a prática pedagógica de uma professora 

multiculturalmente orientada. Trata-se de uma reflexão sobre as narrativas e discursos que 

informam a prática multicultural da professora em um espaço no segmento creche, 

detectando desafios e potenciais desta ação docente multicultural. Para tanto, foi realizado 

um estudo de caso, de caráter qualitativo, em uma Creche Municipal do Rio de Janeiro com a 

observação da prática pedagógica cotidiana de uma professora. Os dados foram construídos 

pelos registros no diário de campo, pela entrevista semiestruturada realizada com a docente 

e pela análise documental. As reflexões foram realizadas à luz dos elementos que articulam o 

Multiculturalismo e suas contribuições para a prática pedagógica na primeira infância. O 

referencial teórico que sustenta este estudo foi elaborado com base em estudos que 

reconhecem o Multiculturalismo como um campo teórico e conceitual complexo importante 

no reconhecimento das diferenças e no enfrentamento das desigualdades, dialogando com 

autores como IVENICKI (2018,2020), CANDAU (2008), HALL (2006), refletindo, ainda, sobre 

a prática educativo-progressista e a autonomia da prática educacional defendida por FREIRE 

(2005). A pesquisa apontou,entre outras questões, para a relevância do reconhecimento e 

respeito da diversidade dos educandos, assim como uma preparação docente mais inclusiva, 

que considere as ações concretas desse ensino e aprendizagem através das relações práticas 

com os educandos. Apesar das creches na sociedade estarem fortemente marcadas pelo 

estigma da prática assistencialista, esta pesquisa revela que, é possível cuidar e educar 

crianças na creche. Um cuidar e educar que se amálgama com os potenciais do 

multiculturalismo crítico com nuances de pós colonialidade.                                                                      
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