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Resumo da Dissertação: 

A pesquisa intitulada “Narrativas de Mulheres Negras na Educação de Crianças: 
possibilidades multiculturais e antirracistas”, investigou narrativas a fim de apurar a 

participação de mulheres negras para a educação de crianças na perspectiva multicultural 
(IVENICKI, 2020). Em cumprimento aos objetivos elencados, averiguamos anais das 37ª e 

38ª Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED), para comprovar a originalidade da pesquisa; utilizamos a metodologia de 
Escrevivência (EVARISTO, 2017a) para analisar possibilidades de abordagem multicultural 
e/ou antirracista em publicações de própria autoria, inclusive em publicação infantil, bem 
como a metodologia análise de dados para averiguar tais abordagens em outras publicações 
a partir de obras que pesquisaram narrativas de mulheres negras. Também nos ancoramos 

nos conceitos de Multiculturalismo, como “um conjunto de respostas à diversidade cultural e 
de desafios a preconceitos” (IVENICKI, 2018, 2020); Interseccionalidade que “trata 

especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas 

de mulheres, raças, etnias, classes e outras” (CRENSHAW 2004, p.177), e Intelectualidade, 
compreendendo intelectual como “alguém que lida com ideias transgredindo fronteiras 
discursivas, porque ele ou ela vê a necessidade de fazê-lo”(hooks, 1995). Tais conceitos 
ampararam a referida pesquisa que pretende contribuir, na perspectiva multicultural, como 
um conjunto de respostas que buscam reconhecer nas narrativas de mulheres negras a 

intelectualidade necessária para desafiar preconceitos. Desse modo, observada a 

originalidade da pesquisa, que teve como objeto de investigação narrativas de mulheres 
negras com possibilidades multiculturais e/ou antirracistas, concluímos que, quando 

conscientes de suas condições, identidades e interseccionalidade, mulheres negras 
apresentaram potenciais multiculturais na forma como concebiam a educação, objetivando, à 

sua maneira, desafiar preconceitos e valorizar suas culturas. 
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