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 RESUMO 

Este estudo situa-se no campo das políticas educacionais, na linha de pesquisa Estado, 

Políticas e História da Educação, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás (PPGE/FE/UFG). Possui como tema a educação das 

relações étnico-raciais na educação infantil. O objetivo geral foi o de compreender e analisar 

as repercussões da elaboração e implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 nas 

concepções e ações docentes desenvolvidas em CMEI da RME-Goiânia. Desenvolveu-se uma 

pesquisa qualitativa de campo realizada por meio de estudo de casos múltiplos. O presente 

estudo apresenta levantamento bibliográfico sobre o tema e análise de leis e normativas que 

orientam o trabalho na educação infantil e para a educação das relações étnico-raciais. Foram 

analisados questionários respondidos por apoios técnico-professores das Coordenadorias 

Regionais de Educação (CRE) e por grupos de professores das instituições selecionadas, 

projetos de trabalho, relatórios mensais e PPP das instituições participantes, considerando o 

período entre 2015 e 2017. O estudo da educação infantil teve como base Corsaro (2011), 

Sarmento (2008; 2009; 2015) e Vygotsky (1998a; 1998b). O estudo das relações étnico-

raciais apresentou como base Guimarães (2008; 2009), Hall (2005; 2011); Munanga (2004; 

2008; 2012) e Schwarcz (1993; 2013). O suporte teórico para a análise das políticas públicas 

educacionais de educação infantil e de relações étnico-raciais fundamentou-se em Howlett, 

Ramesh e Perl (2013), Immergut (2013), Lima (2013), Lima e Oliveira (2016), Lowi (1964; 

1985), e, Streeck e Thelen (2009). O estudo partiu da concepção de infância e de criança 

inter-relacionadas, e, com potencial transformador; justifica historicamente a situação de 

subalternização e desigualdade estabelecidas nas relações sociais com as crianças; apresenta 

fatos históricos que influenciaram as ações de atores e instituições sociais no processo de 

reconhecimento das crianças como atores sociais e na construção das políticas públicas de 

educação infantil e de ações afirmativas;  relaciona ações afirmativas à justiça social; 

apresenta análise das concepções dos apoios técnico-professores e dos docentes evidenciadas 

nos questionários e as concepções de cada instituição a partir das PPP e análise das tendências 

das práticas pedagógicas registradas nos relatórios mensais, quando se estabeleceu relações 

com as concepções dos docentes. Nas considerações finais foram apresentados aspectos que 

mostram processos diversificados de implementação das leis 10.639/03 e nº 11.645/08, 

fatores dificultadores para essa implementação, possibilidades formativas para os 

profissionais e de aspectos a serem ampliados nas práticas pedagógicas. As concepções e os 

relatos das ações docentes analisados nesta pesquisa revelaram, dentre outros aspectos: que a 

implementação das leis tem acontecido em maior ou menor profundidade a depender do 

envolvimento do coletivo de profissionais em cada instituição; que há profissionais que 

possuem conhecimento teórico acerca do tema e outros que ainda não aprofundaram seus 

estudos sobre a educação das relações étnico-raciais; a necessidade de investimento do Estado 

em processos formativos sobre a temática nos cursos de formação inicial e continuada e em 

condições materiais específicas para o trabalho dessa natureza. 

 

Palavras-chave: Política Pública. Relações Étnico-Raciais. Educação Infantil. Rede 

Municipal de Educação (RME) de Goiânia/Goiás. Concepções e fazeres docentes. 

 



 

10 

 

ABSTRACT 

 

This study is located in the field of educational policies, in the State, Policies and History of 

Education line of research, of the post-graduation program of the Faculty of Education from 

Federal University of Goiás (PGPE-FUG). It’s research issue is the education of ethnic racial 

relations in early childhood education. The main objective was to understand and analyze the 

repercussions of the drafting and implementation of the laws n. 10.639/03 and n. 11.645/08 in 

the teachers’ conceptions and their pedagogical actions developed in MCECE of the MEN-

Goiânia. It was developed a qualitative and field research. It was used the multiple cases 

studies method. This study presents bibliographical and documental survey about the issue 

and analysis of laws and normatives that guide the work in early childhood education and the 

education of ethnic racial relations. In the field research the teachers technical support of the 

Regional Coordination of Education (RCE) and teacher’s groups of the selected institutions 

replied questionnaires which were analyzed. Project works, monthly reports and PPP of 

participating institutions made between 2015 and 2017 were also analyzed. The study about 

early childhood education was based on Corsaro (2011), Sarmento (2008; 2009; 2015) and 

Vygotsky (1998a; 1998b). The study of education of ethnic racial relations was based on 

Guimarães (2008; 2009), Hall (2005; 2011); Munanga (2004; 2008; 2012) and Schwarcz 

(1993; 2013). The technical support to analyze the educational public policies of early 

childhood education and education of ethnic racial relations was based on Howlett, Ramesh 

and Perl (2013), Immergut (2013), Lima (2013), Lima and Oliveira (2016), Lowi (1964; 

1985), and, Streeck and Thelen (2009). The study started from the interrelated principles of 

childhood and child which comprehend the children as subjects with transformative potential; 

it historically justifies condition of the subordination and inequality established in the social 

relations with children; it presents historical facts that influenced the actions of actors and 

social institutions in the process of recognition of children as social actors in the developing 

of public policies for early childhood education and for affirmative actions; it relates 

affirmative actions to social justice; it presents analysis of the conceptions of teachers 

technical support and the teaching staff that were evidenced by the answers of the 

questionnaires; it also presents analysis of the conceptions in each institution by the PPP and 

analysis of the pedagogical practice tendencies and teachers conceptions that were registered 

in monthly reports. In the final considerations were presented aspects that shows diverse 

implementation processes of the laws n. 10.639/03 and n. 11.645/08, awkward aspects to this 

implementation, formative opportunities for the teachers and the aspects of the pedagogical 

practices which may be broadened. The conceptions and the reports of teachers actions analyzed 

in this research revealed, among others aspects: that the implementation of the laws has been 

happening greater or lower depth depending on the collective involvement of the professionals in 

each institution; that there are professionals which have theoretical knowledge about the topic and 

there are professionals which still didn’t go deep into the studies about education of ethnic racial 

relations; the necessity of state investments in formation processes about the theme in the 

graduation courses and continuous formation and in specific material resources for this work. 

Key-words: Public Policies.  Ethnic Racial Relations. Early Childhood Education. Municipal 

Education Network (MEN) of Goiânia/Goiás. Conceptions and teachers’ practices.  



 

11 

 

LISTA DE QUADROS, FIGURAS, GRÁFICOS, TABELAS, MAPAS CONCEITUAIS, 

ILUSTRAÇÕES 

 

QUADROS 

5 - Comparativo do processo formativo de AP e P................................................................ 135 

6 – Agrupamentos atendidos pelas instituições/ano.............................................................. 170 

FIGURAS 

1 - Mapa sobre a realização das pesquisas empíricas. Elaborado pela autora, 

2017.......................................................................................................................................... 23 

2 – Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação e Esporte....................... 31 

3 – Nuvem de palavras construída a partir das respostas da questão 2.5 do questionário dos 

professores..............................................................................................................................164 

 

GRÁFICOS  

1 - Gráfico das leis e normativas mais analisadas nas pesquisas..............................................24 

2 – Recorrência da consideração das percepções docentes nas pesquisas levantadas..............25 

3 - Relação de instrumentos/metodologias utilizadas para as coletas de dados empíricos.......26 

4 – Temáticas dos planos de formação com base dados coletados nas PPP das instituições 

pesquisadas..............................................................................................................................161 

5 – Gráfico do quantitativo de agrupamentos em que foram desenvolvidas as práticas 

pedagógicas. Desenvolvido a partir dos dados levantados dos relatórios mensais.................169 

6 – Registro de ações sobre a educação das relações étnico-raciais encontradas em cada ano. 

Elaborado com base nos dados dos relatórios mensais...........................................................171 

7 – Registro de ações sobre a educação das relações étnico-raciais encontradas em cada mês 

do ano. Elaborado com base nos dados dos relatórios mensais..............................................172 

8 – Registro de documentos com ações sobre a educação das relações étnico-raciais que 

utilizaram cada linguagem. Elaborado com base nos dados dos relatórios mensais e dos 

projetos de trabalho.................................................................................................................173 

9 – Registro das metodologias utilizadas para o desenvolvimento da educação das relações 

étnico-raciais nas instituições pesquisadas. Elaborado com base nos dados dos relatórios 

mensais e dos projetos de trabalho..........................................................................................174 

10 – Registro dos recursos utilizados para o desenvolvimento da educação das relações 

étnico-raciais nas instituições pesquisadas. Elaborado com base nos dados dos relatórios 

mensais e dos projetos de trabalho..........................................................................................175 

 



 

12 

 

MAPAS CONCEITUAIS  

1 – Caminhos metodológicos................................................................................................... 27 

 

TABELAS 

1 – Síntese dos sujeitos da pesquisa em cada CRE...................................................................37 

2 – Síntese dos sujeitos da pesquisa, dos relatórios e dos projetos de trabalho levantados nos 

CMEI pesquisados....................................................................................................................38 

 

ILUSTRAÇÕES 

1 – Ciclo das políticas públicas.................................................................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AIE - Aparelhos Ideológicos de Estado  

ANPAE - Associação Nacional de Política Pública e Administração da Educação  

ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação  

AP - Apoios técnico-professores  

ARE - Aparelhos Repressivos de Estado  

BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações  

BDTD/UFG - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás  

BNCC - Base Nacional Comum Curricular  

CAPES -  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CAPOIB - Comissão de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil  

CEB - Câmara de Educação Básica  

CEFPE - Centro de Formação de Profissionais da Educação 

CEI - Centros de Educação Infantil  

CEP - Comitê de Ética pelo sistema da Plataforma Brasil  

CF - Constituição Federal  

CMEI - Centros Municipais de Educação Infantil  

CMI - Conselho Indigenista Missionário 

CNE - Conselho Nacional de Educação 

CNPIR - Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial  

CRE - Coordenadoria Regional de Educação  

DCNEI - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

DIRPED - Diretoria Pedagógica  

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente  

EUA - Estados Unidos da América   

FUNAI - Fundação Nacional do Índio  

GERFOR - Gerência de formação continuada  

GTI - Grupo de Trabalho Interministerial  

IAPG - Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano  

IHGB - Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro  



 

14 

 

IHGSP - Instituto Histórico e Geographico de São Paulo  

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC - Ministério da Educação e do Desporto  

MNU - Movimento Negro Unificado  

OIT - Organização Internacional do Trabalho   

ONG - Organização não governamental  

ONU - Organização das Nações Unidas  

P - Professores regentes  

PAFIE -  Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais   

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 

PL - Projeto de Lei  

PNE - Plano Nacional de Educação  

PNPIR - Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial  

PPP - Proposta Político-Pedagógica1 

RME-Goiânia - Rede Municipal de Educação de Goiânia  

SCIELO - Scientific Electronic Library Online  

SECAD - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade  

SEF - Secretaria de Educação Fundamental 

SEPPIR - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial  

SME - Goiânia - Secretaria Municipal de Educação  

SPI - Serviço de Proteção aos Índios  

TCLE - Termo de Livre Esclarecido  

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

UNI - União das Nações dos Indígenas 

URE – Unidade Regional de Educação  

ZPD ou ZDI - Zona de Desenvolvimento Proximal/Iminente  

 

 

 

1 Optamos por utilizar a nomenclatura conforme as DCNEI (2009). 



 

15 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 16 

2 CICLO DA POLÍTICA PÚBLICA E EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

BRASIL....................................................................................................................................40 

2.1 Política Pública e Ciclo da Política.................................................................................... 40 

2.2 Educação Infantil: infância, criança e apontamentos legais................................................61 

2.3 Trabalho pedagógico na educação infantil: proposta pedagógica, aprendizagem e 

desenvolvimento ......................................................................................................................77 

 

3 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO NO 

BRASIL................................................................................................................................... 86 

3.1 Relações étnico-raciais no Brasil: a carga histórica dos conceitos e da inserção das ações 

afirmativas na agenda das políticas públicas para a educação.................................................86 

3.2 Cor, raça e outros conceitos relevantes para discutir relações étnico-raciais na escola e na 

educação infantil ....................................................................................................................111 

3.3 Identidade e diferença no currículo da educação infantil ............................................... 121 

3.4 As ações afirmativas a partir da justiça social à agenda das políticas públicas para a 

educação: uma análise das mudanças políticas.......................................................................124 

 

4 A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, AS CONCEPÇÕES DOCENTES 

E OS RELATOS DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA RME-

GOIÂNIA................................................................................................................................134 

4.1 Relações étnico-raciais na educação infantil: concepções docentes.................................134  

4.2 Relatos das ações pedagógicas que envolvem as relações étnico-raciais na educação 

infantil: das tendências às concepções docentes.....................................................................167 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................188 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 199 

APÊNDICE A – QUADROS SOBRE A PESQUISA ...................................................... 212 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO I – APOIOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS .......... 218 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO II – PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO II .........220 

ANEXO 1 ............................................................................................................................. 226 

 



 

16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos onze anos de trabalho na educação infantil, seja ela pública ou 

privada, venho presenciando inúmeras situações de preconceito e discriminação evidentes e 

veladas entre adultos e crianças. Além disso, nesses 31 anos de vivência, tenho observado em 

muitas esferas da sociedade, desigualdades sociais que são constituídas em função das 

relações raciais hierárquicas. Não raras vezes senti incômodo diante de piadas e expressões 

verbais discriminatórias. Em outros momentos, como sujeito pertencente a esse universo, 

reproduzi sem muita reflexão alguns desses preconceitos que compõem o imaginário social 

brasileiro com ações e palavras contra outras pessoas e contra traços da negritude que me 

pertencem. 

Ao perceber espontaneamente ou por intervenção de outros as minhas 

incoerências, fui aos poucos buscando formas de repensar minha maneira de ser e estar no 

mundo. Aos poucos, fui mudando expressões do meu vocabulário, valorizando as diferenças 

no outro e em mim. Contudo, sentia que simplesmente discutir sobre as questões raciais com 

as pessoas próximas não surtia os efeitos desejados, não mudava muito a realidade e, por 

vezes, apenas gerava atritos e desgastes. 

No ano de 2012, diante de uma situação flagrante de discriminação no Centro 

Municipal de educação Infantil (CMEI) em que trabalhava, percebi a necessidade de 

desenvolver um projeto de trabalho com as crianças sobre esta temática. Neste mesmo ano, 

participei de um seminário de formação sobre a educação das relações étnico-raciais oferecido 

pela Rede Municipal de Educação (RME)-Goiânia. Nesse contexto, tomei conhecimento da 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e tornei-me mais sensível à problemática na educação 

infantil. Portanto, comecei a identificar maneiras de possibilitar que as relações raciais se 

constituíssem mais igualitárias. 

No ano de 2014, ao desempenhar a função de apoio técnico-professor em uma 

Unidade Regional de Educação (URE) da referida rede, participei de um projeto de formação 

de professores que tinha como tema a educação das relações étnico-raciais. Nesta ocasião, 

conheci a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, a Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho 

de 2004 e o Parecer CNE/CP nº 3, de 10 março de 2004, estudando junto à equipe de apoios 

para subsidiar o desenvolvimento da formação com professores nas instituições de educação 

infantil jurisdicionadas àquela URE. 

Nos anos de 2015 e 2016, ocupando a função de secretária executiva do Conselho 

Municipal de Educação de Goiânia, complexifiquei o processo de apropriação de leis e 
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normativas diversas. Diante das experiências profissionais de 2014 a 2016, pude ampliar o 

olhar sobre a temática e compreender a importância das políticas públicas de ações 

afirmativas para assegurar que a educação infantil, de fato, oportunize a educação das relações 

étnico-raciais. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa final da especialização em educação 

infantil, concluída em 2016, iniciei os estudos acadêmicos sobre esta temática. Nesse período 

conheci um pouco do referencial teórico que discute a educação das relações étnico-raciais no 

Brasil e iniciei reflexões acerca do desenvolvimento da temática na RME-Goiânia. 

Desse modo, desenvolvi a presente pesquisa como forma de continuar e 

aprofundar os estudos sobre a educação das relações étnico-raciais e suas políticas públicas 

que ainda inquietam a mim como profissional e como sujeito participante das demais 

instituições da sociedade. 

As políticas públicas, assim como outras instituições, apresentam normas sociais 

formais que surgiram da interpretação dos comportamentos e formam estruturas sociais de 

construção histórica em um processo de alimentação cíclica de apropriação e criação de 

hábitos, costumes e normas sociais. Portanto, as políticas incluem-se no grupo das restrições 

que ditam o comportamento das pessoas (HODGSON, 2005; IMMERGUT, 2010; LIMA; 

OLIVEIRA, 2016). 

O estudo das políticas públicas para a educação infantil nos permite compreender 

contextos históricos de marcos legais importantes, que desvelam concepções de educação, de 

educação infantil, de criança, de infância e de aprendizagem e desenvolvimento que 

fundamentaram a construção de documentos que orientam as práticas pedagógicas nessa etapa 

da educação. Nesse sentido, o estudo das políticas públicas de educação infantil possibilita a 

análise dos pressupostos que fundamentam as ações pedagógicas em instituições que atendem 

esta etapa da educação básica, bem como suas repercussões em outras políticas públicas 

educacionais. 

Lógica semelhante nos motiva ao estudo das políticas públicas para a educação 

das relações étnico-raciais. Essa discussão integra o campo das políticas públicas de ações 

afirmativas. Compreendendo que tanto os sujeitos como as políticas são constituídos, 

histórica e socialmente, consideramos que reflexões históricas explicam contextos relevantes 

acerca da entrada das discussões sobre ações afirmativas na agenda institucional do governo 

no Brasil e das motivações que as conduziram a engendrar políticas públicas educacionais. 

As relações de desigualdade produzidas no bojo da tradição escravocrata e 

patriarcal da sociedade brasileira configuram-se a principal motivação para a discussão sobre 
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o racismo (SANTOS; LOBATO, 2013). A hierarquia sustentada com base em características 

físicas como a cor da pele, fundamentou os discursos que justificavam a escravidão e 

perpetuou as relações sociais estabelecidas desde então. Os sujeitos, ora marginalizados pelo 

sistema de dominação que lhes tirava a liberdade, continuaram excluídos no processo de 

transição para a sociedade capitalista urbano-industrial que também ampliava seu 

desenvolvimento agrícola, de tal modo que passaram a compor a base da pirâmide de classes 

(MARCÍLIO, 2006).  

Sobre esse processo, Gomes (2003) afirma que a educação escolar assumiu papel 

segregacionista e, por isso, constitui-se a principal fonte de desigualdade no país.  Portanto, 

acreditamos que o trajeto histórico que aborda as discussões étnico-raciais pode colaborar na 

identificação de concepções que permeiam o imaginário social do senso comum, bem como 

de outras que oferecem subsídios consolidados para sustentação das ações dos atores e 

instituições sociais envolvidos nessas políticas. 

As políticas de ações afirmativas são pensadas como formas de correção para as 

distorções sociais que engendram as relações na sociedade capitalista. Elas têm o objetivo de 

construção da justiça social por meio do rompimento com a igualdade processual na busca 

pela garantia da igualdade substantiva (MUNANGA, 2004; GOMES, 2003; SILVA, 2009). O 

estudo das políticas públicas voltadas para a educação das relações étnico-raciais - das quais 

destacamos as leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 - nos permite evidenciar e discutir 

concepções fundamentais a serem defendidas, bem como orientações de caráter mandatório 

em nível nacional que precisam ser consideradas na promoção das práticas pedagógicas da 

educação institucionalizada. 

As crianças, sujeitos do processo educativo, têm direito a desenvolver suas 

identidades culturais e étnicas e, nesse processo, aprenderem a valorizar o outro em 

movimentos de identificação e ressignificação das diferenças (SARMENTO, 2008, 2015, 

2009; BRASIL, 1996; HALL, 2011). Sendo assim, reconhecemos a educação infantil como 

um dos espaços de luta contra as desigualdades, cujos sujeitos, tanto crianças como adultos, 

encontram-se em constante construção de conhecimento e cultura. Isso o constitui em um 

lócus privilegiado para o trabalho que oportunize a problematização das relações étnico-

raciais estabelecidas. Acreditamos que, a partir da mediação do professor, as crianças possam 

buscar respostas aos conflitos étnicos de tal maneira a formar culturas infantis pautadas na 

vivência de relações substancialmente iguais que contribuam, também, para impactar as 

culturas adultas (CORSARO, 2011; SARMENTO, 2008, 2015, 2009). 
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Nesta pesquisa consideramos que a educação das relações étnico-raciais na 

educação infantil pode contribuir para uma transformação estrutural da sociedade que se 

inicia na mudança das relações infantis e interfere nas demais categorias estruturais que se 

relacionam a ela. Neste contexto, enfatizamos que o professor não é o único ator social a ser 

envolvido nessa luta. Os sujeitos que sistematizam as políticas educacionais e de ações 

afirmativas também precisam reconhecer a importância das crianças como agentes 

transformadores e da educação infantil como etapa fundamental para o fortalecimento dessas 

ações. Esse destaque se justifica pela compreensão de que as ações pedagógicas, desde o 

processo formativo dos profissionais até o desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

necessitam de condições materiais concretas. Portanto, destacamos a importância do 

desenvolvimento de mecanismos de escuta dos docentes diretamente envolvidos com as 

práticas pedagógicas. 

Conforme exposto acima, apresentamos a importância de se estudar políticas 

públicas para a educação infantil e para a educação das relações étnico-raciais. Diante disto, 

enfatizamos a relevância das relações étnico-raciais na educação infantil, bem como de 

construção de formas de aproximação com os docentes responsáveis pela prática pedagógica 

nessa etapa da educação básica.  

Considerando essas reflexões, realizamos um levantamento bibliográfico acerca 

dos trabalhos já publicados em relação ao tema. Por meio deste levantamento constatamos 

que não há estudos publicados que reflitam a relação entre as políticas públicas para a 

educação das relações étnico-raciais junto aos relatos das práticas pedagógicas na educação 

infantil no município de Goiânia realizados diretamente por docentes participantes das 

pesquisas. Partindo desta perspectiva, apresentamos, a seguir, a forma de estruturação desta 

pesquisa. 

 

a) Objeto da pesquisa, problemática e finalidade 

 

Definimos a educação das relações étnico-raciais na educação infantil da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia (RME-Goiânia) como objeto desta pesquisa.  

A RME-Goiânia atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses em instituições públicas 

denominadas Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), ou creches; ou, ainda, em 

Escolas de Educação Infantil. Além disso, realizam o atendimento de parte da demanda 

manifesta em instituições conveniadas, denominadas Centros de Educação Infantil (CEI). As 

crianças atendidas são divididas em turmas por faixa etária, as quais são denominadas de 
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agrupamentos. As instituições são organizadas em cinco regiões de Goiânia. O conjunto de 

instituições de cada região recebe acompanhamento de uma Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE) que atua no que refere à execução da Proposta Político-Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação (SME-Goiânia).  

Intitulada “Infâncias e Crianças em Cena: Por uma Política de Educação Infantil 

da Rede Municipal de Educação de Goiânia” (2014), a Proposta Político-Pedagógica2 da Rede 

organiza o currículo a partir dos interesses e necessidades das crianças e orienta que o 

percurso estudado seja definido pelo coletivo de cada agrupamento. As ações pedagógicas 

desenvolvidas são registradas principalmente em sistematizações de projetos de trabalho e 

relatórios mensais das situações de aprendizagem e desenvolvimento do agrupamento/turma 

de crianças. 

Diante disto, compreendemos que são diversos os caminhos perpassados pelas 

crianças no universo do patrimônio histórico cultural da humanidade e, portanto, pela 

temática da educação das relações étnico-raciais. Notamos, ainda, que são diversos os 

percursos formativos realizados pelos professores no que se refere ao trabalho com esta 

temática. Desta forma, a questão fundamental desta pesquisa é: quais repercussões da 

elaboração e da implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 podem ser verificadas em 

projetos de trabalho/ relatórios mensais das situações de aprendizagem e desenvolvimento do 

agrupamento/turma de crianças desenvolvidos em instituições de Educação Infantil na RME-

Goiânia, bem como as concepções docentes acerca dos mesmos? 

Para responder à problemática apresentada, estabelecemos o objetivo geral de: 

compreender e analisar as repercussões da elaboração e implementação das leis nº 10.639/03 e 

nº 11.645/08 nas concepções e ações docentes desenvolvidas em CMEI da RME-Goiânia. 

Apresentamos como objetivos específicos: 

- identificar e relacionar o contexto teórico da política pública com o seu ciclo e delimitar o 

lugar da educação infantil no Brasil, suas políticas públicas e concepções; 

- descrever e analisar o histórico da constituição das relações étnico-raciais no Brasil e suas 

relações com as políticas públicas formuladas e implementadas na educação e na educação 

infantil; 

 

2 No ano de 2018 a Proposta Político Pedagógica da RME-Goiânia encontrava-se em fase de estudo, análise e 

reorganização em função da Resolução CNE/CP nº 2/2017 que instituiu a Base Nacional Comum Curricular. 

Contudo, até o momento da escrita deste trabalho ainda não havia sido publicada, pela referida Rede, nenhum 

documento que alterasse a proposta curricular original. Por esse motivo, não tratamos dessas modificações ao 

realizar a caracterização do campo. 
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- analisar as concepções docentes acerca da educação das relações étnico-raciais na educação 

infantil, relacionando-as com a legislação e o referencial teórico estabelecido na pesquisa; 

- identificar, descrever e analisar ações afirmativas sistematizadas em projetos de trabalho e 

relatórios mensais que promoveram a educação das relações étnico-raciais em CMEI da 

RME-Goiânia nos anos de 2015 e 2017. 

Justificamos que o recorte temporal tem início no ano em que foi instituída a 

sistematização de projetos de trabalho na RME-Goiânia (2015) e seu arquivamento nas 

instituições de educação, por meio do documento “Ação Pedagógica nas Instituições de 

Educação Infantil da RME: Planejamento, Avaliação e Outros Registros”. O período 

considerado encerra no ano de início da realização desta pesquisa (2017). 

  

b) Levantamento bibliográfico para desenvolvimento da pesquisa 

 

Um problema será relevante em termos científicos à medida que conduzir à 

obtenção de novos conhecimentos. Para se assegurar disso, o pesquisador necessita 

fazer um levantamento bibliográfico da área, entrando em contato com as pesquisas 

já realizadas, verificando quais os problemas que não foram pesquisados, quais os 

que não o foram adequadamente e quais os que vêm recebendo respostas 

contraditórias (GIL, 2008, p. 35). 

 

Partindo dessa premissa, para compreender a relevância desta pesquisa, 

realizamos levantamento bibliográfico sobre o tema “Relações étnico-raciais na educação 

infantil na RME/Goiânia: das políticas públicas educacionais às concepções e relatos 

docentes” e organizamos listagem bibliográfica da produção científica na área da Educação 

Infantil e Políticas Públicas.  

Com esse objetivo, pesquisamos: artigos, teses e dissertações, no período de 2003 

a 2017. O ano de 2003 corresponde ao ano de promulgação da lei nº 10.639/03 que altera a 

LDB nº 9.394/96 e inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Afro-brasileira. O ano de 2017 configura-se como o ano em que iniciamos 

esta pesquisa. Assim sendo, no levantamento bibliográfico consideramos a produção 

acadêmica produzida nesse intervalo temporal. Com a presente pesquisa averiguamos a 

relevância do estudo sobre a temática. 

Para isso, realizamos pesquisas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD); na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal 

de Goiás (BDTD/UFG); no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED); no site da Associação Nacional de Política Pública e Administração da 
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Educação (ANPAE); no site da Scientific Electronic Library Online (SCIELO); e, no portal 

de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Ao todo, selecionamos quatorze obras consideradas para análise da relevância desta pesquisa. 

No site da BDTD3 encontramos a tese de Amaral (2013) e as dissertações de 

Saraiva (2009), De Carvalho (2013) e Silva (2016). Na BDTD/UFG4 encontramos 14 

publicações, porém, apenas a dissertação de Souza (2014) dialoga com o tema desta pesquisa. 

No site da ANPED5, pesquisamos obras nos GT 05, de Estado e Política 

Educacional; no GT 07, que trata da Educação de Crianças de 0 a 6 anos as obras e, no GT 21, 

que aborda Educação das Relações Étnico-Raciais. No GT 05 não encontramos nenhum artigo 

sobre o tema; no GT 07 localizamos cinco artigos dos seguintes autores: Silva (2004); Marcon 

(2006), Vasconcelos (2004), Cruz (2015) e Gaudio (2015); no GT 21 localizamos duas 

publicações: de Soares e Silva (2013), Vanzuita (2015).  

Nos sites da ANPAE e do SCIELO identificamos obras que dialogavam sobre os 

assuntos separadamente, mas, não encontramos nenhuma que discutisse educação infantil 

relacionada às relações étnico-raciais por meio de análise sobre políticas públicas. No site da 

CAPES6 encontramos os artigos de Dos Passos (2012) e Santiago (2017). 

A partir disso, em consonância com os objetivos da pesquisa, elegemos quatro 

categorias de análises, quais sejam: 1) O local de realização das pesquisas empíricas; 2) a 

contemplação da análise de leis e normativas; 3) as principais leis e normativas analisadas; 3) 

a consideração de documentos produzidos pelos professores; 4) a discussão das percepções 

docentes. 

Das quatorze pesquisas levantadas, houve a prevalência de pesquisas empíricas, 

totalizando dez, sendo que as outras quatro pesquisas levantadas utilizam bibliográfica e 

documental. Na cidade de Curitiba/Paraná foram realizados dois estudos, na cidade de 

Florianópolis/Santa Catarina houve uma pesquisa, em Santo André/São Paulo foi produzido 

um estudo, outro em Teófilo Otoni/Minas Gerais e outro em Altamira/Pará. Quatro estudos 

dessa natureza não revelaram o local da pesquisa. O mapa na figura um apresenta as 

informações coletadas: 

 

 

 

3 O quadro 1, anexo no apêndice A, contempla os dados das obras encontradas no site da BDTD. 
4 O quadro 2, anexo no apêndice A, contempla os dados das obras encontradas no site da BDTD/UFG. 
5 O quadro 3, anexo no apêndice A, contempla os dados das obras encontradas no site da ANPED. 
6 O quadro 4, anexo no apêndice A, contempla os dados das obras encontradas no site da CAPES. 
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Observamos, por meio das informações do mapa acima, que, dentre as pesquisas 

empíricas levantadas, há predominância da análise das relações étnico-raciais e políticas 

públicas na educação infantil nas Regiões Sul e Sudeste, e que, não há nenhuma pesquisa nas 

Regiões Nordeste e Centro-Oeste. Uma vez que Goiânia/Goiás se constitui um município 

localizado na Região-Centro Oeste, reafirmamos a necessidade de realização da presente 

pesquisa.  

O levantamento revelou cinco trabalhos que relacionam a discussão das relações 

étnico-raciais na educação infantil com políticas públicas. Os demais, apresentam análises em 

que predominam estudos sobre a LDB nº 9.394/96 (em seis pesquisas); da Constituição 

Figura 1 - Mapa sobre a realização das pesquisas empíricas. Elaborado pela autora, 

2017. 
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Federal de 1988 (em quatro pesquisas); da Resolução CNE/CP nº 1/2004 (em quatro 

pesquisas); da Parecer CNE/CP nº 3/2004; da Lei nº 10.639/03 (em três pesquisas); da 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009 (em três pesquisas); do Parecer CNE/CEB nº 2/07 (em duas 

pesquisas); da Lei nº 11.645/08 (em duas pesquisas); e, do Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (em 

duas pesquisas). O gráfico um apresenta demonstram esses dados por meio de porcentagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Gráfico das leis e normativas mais analisadas nas pesquisas. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

As leis e normativas citadas pelas pesquisas e ilustradas no gráfico 1 apresentam 

relevante importância para o estudo da temática. A LDB nº 9.394/96 estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; a Constituição Federal de 1988 regula e organiza o 

funcionamento do país e limita os demais poderes. A Resolução CNE/CP nº 1/2004 institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O Parecer CNE/CP nº 3/2004 trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A Lei nº 10.639/03 altera a Lei 

no 9.394/96 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
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História e Cultura Afro-Brasileira, e dá outras providências. A Resolução CNE/CEB nº 

5/2009 fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

O Parecer CNE/CEB nº 2/07 trata da abrangência das Diretrizes Curriculares 

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

Afro-Brasileira e Africana. A Lei nº 11.645/08 altera a Lei no 9.394/96, modificada pela Lei 

no 10.639/03 para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O Parecer CNE/CEB nº 20/2009 trata da 

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil. Dessa forma, também 

analisamos alguns desses documentos nesta pesquisa, pois constituem-se percurso histórico 

que influencia no processo de elaboração e implementação das leis que hoje orientam e 

trazem a obrigatoriedade do estudo das relações étnico-raciais na educação infantil. 

Não consideramos algumas leis e normativas no gráfico por constarem em apenas 

uma pesquisa cada, como é o caso da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Acreditamos que essa lei, embora não seja direcionada 

apenas a instituições de educação, traz apontamentos que precisam ser observados por todos 

os profissionais da educação e, portanto, também foi considerada nesta pesquisa.  

Dentre os instrumentos e metodologias utilizados para a realização das dez 

pesquisas empíricas, seis utilizaram observação de práticas pedagógicas, seis recorreram a 

entrevistas com professores, duas entrevistaram gestores, uma utilizou questionários a 

respondidos por professores e a gestores, uma analisou a PPP de uma instituição, uma 

entrevistou crianças e pais e uma analisou brinquedos presentes no mercado. Ao refletir sobre 

os dados, constatamos que os autores pesquisados consideraram as percepções docentes em 

apenas seis pesquisas. Os gráficos dois e três apresentam esses dados em forma de gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Recorrência da consideração das 

percepções docentes nas pesquisas 

levantadas. Fonte: Elaborado pela autora, 

2017. 
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Gráfico 3 - Relação de instrumentos/metodologias utilizadas 

para as coletas de dados empíricos. Fonte: Elaborado pela 

autora, 2017. 

 

Ainda sobre os instrumentos e metodologias utilizados nas pesquisas levantadas, 

observamos que a pesquisa que analisa a PPP de uma instituição configura-se a única que se 

aproxima dos escritos dos professores. Observamos, porém, que em nenhum trabalho foram 

analisadas percepções dos docentes por meio de análise de sistematizações de projetos de 

trabalho ou de relatórios de desenvolvimento mensais da turma. Este fato reafirma a 

relevância dessa pesquisa, pois, possibilita a aproximação de aspectos do processo de 

implementação da legislação por meio da ampliação desse tipo de análise, utilizando outros 

instrumentos construídos pelos professores, que tendem a contemplar, com maior riqueza de 

detalhes, aspectos das práticas pedagógicas utilizadas. 

Diante do exposto, definimos a educação das relações étnico-raciais na educação 

infantil da Rede Municipal de Ensino de Goiânia (RME-Goiânia) como objeto desta pesquisa. 

Consideramos que este estudo pode contribuir para análise da apropriação dos docentes sobre 

legislação e documentos orientadores para o trabalho com a educação das relações étnico-

raciais e análise da qualidade do trabalho desenvolvido acerca do tema nas instituições de 

Educação Infantil na RME-Goiânia. 

 

c) Caminhos metodológicos da pesquisa e acesso aos dados  

 

Neste item evidenciamos o tipo de pesquisa desenvolvido e detalhamos 

características do campo pesquisado para justificar a configuração do caminho que constituiu 

o processo investigativo, conforme o mapa conceitual um. 
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Mapa conceitual 1 – caminhos metodológicos. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Para essa constituição buscamos as considerações de Minayo (2013) que trata 

sobre método e técnicas da pesquisa, ou seja, como aspectos inseparáveis e integrados que 

devem dialogar com a escolha do tema, do objeto e do problema da investigação.  A autora 

define a metodologia ou o que chamamos de caminho:  

 

[...] (a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 

tema ou o objeto da investigação requer; (b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, das técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; (c) e como o que 

denominei “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica 

na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de 

qualquer outro tipo específico de resposta às indagações científicas (MINAYO, 

2013, p. 44 – grifos da autora) 

 

De acordo com esta autora, a produção do conhecimento científico se dá por meio 

da articulação entre teoria e realidade empírica. Assim, o caminho metodológico valida a 

forma como a realidade foi abordada por meio dos questionamentos do investigador. Por isso, 

é importante evidenciar o caminho metodológico delineado para a construção dos 

conhecimentos científicos desta pesquisa. 

Minayo (2013) defende que toda pesquisa deve ser projetada dentro da dinâmica 

de “ciclo” para a qual se propõe um caminho de pensamento. Desta forma, evidenciamos 
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nesta pesquisa o ciclo delineado para a construção dos conhecimentos científicos propostos. 

Para tanto, detalhamos o levantamento bibliográfico realizado, esclarecemos o tipo de 

abordagem e as etapas da pesquisa e concluímos com a apresentação descritiva dos dados 

coletados. 

Desenvolvemos este estudo na área das ciências humanas. De acordo com Lima e 

Mioto (2007), essa é uma área que utiliza prioritariamente a metodologia das pesquisas 

qualitativas. Bordgan e Biklen (1994) registram que a pesquisa qualitativa surgiu na educação 

relacionadas à antropologia e à sociologia. De acordo com os autores, o trabalho desenvolvido 

por antropólogos nos Estados Unidos a partir de 1898 fundamentou a construção da 

sociologia de Chicago, para a qual foi desenvolvido o método qualitativo de pesquisa: 

 

A “Escola de Chicago”, rótulo aplicado a um grupo de sociólogos investigadores 

com funções docentes e discentes no departamento de sociologia da Universidade de 

Chicago, nos anos vinte e trinta, contribuíram enormemente para o desenvolvimento 

do método de investigação que designamos por qualitativo (BORDGAN; 

BIKLEN,1994, p. 26 – grifos dos autores). 

 

Minayo (2013, p. 23) entende as metodologias da pesquisa qualitativa como 

aquelas que analisam atos, relações, estruturas sociais em diálogo com seus significados e 

intencionalidades, bem como para a compreensão da lógica interna de grupos, instituições e 

atores, considerando três aspectos: “(a) valores culturais e representações sobre sua história e 

temas específicos; (b) relações entre indivíduos, instituições e movimentos sociais; (c) 

processos históricos, sociais e de implementação de políticas públicas e sociais”. A autora 

salienta a importância de se considerarem os problemas históricos, culturais e estruturais na 

pesquisa qualitativa, uma vez que “sempre existe uma base material para o universo 

simbólico” (MINAYO, 2013, p. 25) 

De acordo com Rees e Mello (2011), a pesquisa qualitativa apresenta 

compreensão de mundo contextualizada e dinâmica; engendra a concepção de que a realidade 

é construída na dinâmica de fatos sócio-históricos e busca entendê-los considerando a visão 

do participante. Conforme orientam Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), o foco e o 

design dessa pesquisa emergiram do conhecimento do contexto e das realidades construídas 

pelos participantes em suas influências recíprocas evidenciadas na pesquisa de Rego (2016). 

A partir da referida pesquisa foi possível contextualizar questões a serem tratadas nesse 

estudo, pois, constatamos a dificuldade do acesso aos projetos de trabalho relacionados à 

educação das relações étnico-raciais em CMEI e CEI da RME-Goiânia entre os anos de 2008 
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e 20157. Além disso, percebemos a necessidade de formação para os professores no que se 

refere a conhecimentos científicos sobre as relações étnico-raciais, planejamento de objetivos 

e produção da documentação pedagógica do trabalho desenvolvido (REGO, 2016). 

Diante da referida pesquisa, notamos a necessidade de retomada ao campo na 

busca por outros documentos que pudessem oportunizar análise da realidade estudada de 

maneira mais aproximada às concepções docentes. Para Neto (2002, p. 51), “o trabalho de 

campo se apresenta como uma possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com 

aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da 

realidade do presente campo”. Diante disso, compreendemos que o diálogo aproximado com 

documentos produzidos nas instituições de educação infantil nos permite analisar aspectos do 

processo de implementação das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 a partir de características 

específicas registradas em documentos produzidos por professores que realizam o trabalho e 

que estão diretamente relacionados ao atendimento às crianças. Entendemos que esses 

profissionais podem revelar detalhes sobre o percurso desse processo e nos permitir “partir 

para um rico diálogo com a realidade” (NETO, 2002, p. 52). 

Contudo, ao planejar o retorno ao campo, identificamos outro fator importante 

para a definição do design da pesquisa no quantitativo de instituições pertencentes à RME-

Goiânia. De acordo com o Ofício n° 2.266/2018 – SME (ver anexo 1), esta Rede possui 186 

instituições de educação infantil. Em função da impossibilidade de analisar o fenômeno em 

todos os CMEI e CEI no tempo destinado à pesquisa, definimos o estudo de caso múltiplo 

como opção metodológica. 

Meirinhos e Osório (2010, p. 50) informam que “a investigação qualitativa tem 

sido usada como designação geral para todas as formas de investigação que se baseiam 

principalmente na utilização de dados qualitativos”, dentre eles os estudos de casos. De 

acordo com André (1984, p. 52), o estudo de caso é aquele “[...] toma como base o 

desenvolvimento de um conhecimento ideográfico, isto é, que enfatiza a compreensão dos 

eventos particulares (casos)”. Porém, Yin (2015) apresenta a possibilidade do estudo de casos 

múltiplos, que permite a constatação e contrastação de respostas parciais entre os casos 

analisados. 

 

7 No período da coleta de dados da referida pesquisa, foi constatado que, como não havia a obrigatoriedade da 

sistematização dos projetos de trabalho, nem de seu arquivamento nas instituições até aquele período, número 

significativo de projetos desenvolvidos nas instituições pesquisadas não haviam sido sistematizados ou haviam 

ficado em posse do professor responsável, que por vezes não encontrava-se mais lotado na instituição. 
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Dentre os princípios gerais deste tipo de pesquisa evidenciados por André (1984), 

elencamos: a ênfase na interpretação em contexto; a representação de diferentes pontos de 

vista do fenômeno e suas contradições; a utilização de várias fontes de informação; a 

realização da triangulação dos dados e a possibilidade da generalização naturalística. Nesta 

perspectiva, avaliamos o estudo de casos múltiplos como uma estratégia metodológica 

pertinente para o desenvolvimento do presente estudo. 

Assim, utilizamos várias fontes de informação (bibliográficas e documentais) com 

o objetivo de triangulá-las para compreensão dos contextos das instituições pesquisadas e de 

diferentes concepções dos atores sociais envolvidos. Além disso, evidenciamos algumas 

características próprias de contextos comuns nas instituições da RME-Goiânia. Para André 

(1984, p. 52), “o reconhecimento de semelhanças ou de aspectos típicos ocorre no domínio do 

indivíduo”. Diante disto, identificamos que a pesquisa pode permitir que leitores 

conhecedores do trabalho desenvolvido na Rede realizem generalizações pessoais que 

influenciem reflexões acerca da temática em instituições não participantes da pesquisa. 

Para a realização desta pesquisa, primeiramente apresentamos ofício direcionado 

ao Gabinete da SME-Goiânia, solicitando a assinatura para submeter o este documento ao 

Comitê de Ética pelo sistema da Plataforma Brasil (CEP).  Em outro momento, participamos 

de entrevista junto à Superintendência Pedagógica da SME-Goiânia para diálogo sobre a 

projeto de pesquisa. Após esses procedimentos, completamos a documentação para a 

submissão do projeto ao receber o termo de anuência que autorizava a pesquisa, porém, 

condicionava o início da coleta dos dados à aprovação do CEP. Concluímos a submissão do 

projeto de pesquisa em 8 de janeiro de 2018. Em 21 de fevereiro de 2018, o projeto foi 

aprovado por meio do Parecer Consubstanciado CEP nº 2.504.092. 

De posse do parecer de aprovação, demos continuidade ao levantamento 

bibliográfico iniciado desde a construção do projeto de pesquisa.  

O levantamento bibliográfico discutiu a educação das relações étnico-raciais no 

cenário nacional,. Por meio dele, constatamos a relevância da pesquisa e ampliamos as 

possibilidades de caminhos para a sua construção. Para isso, primeiramente realizamos 

leituras para reconhecimento do material bibliográfico publicado em bibliotecas e bases de 

dados. Posteriormente, a leitura exploratória dos sumários para verificação rápida do material 

levantado e, por último, leitura seletiva, relacionando os materiais aos objetivos da pesquisa 

(LIMA; MIOTO, 2007). Buscamos a compreensão histórica dos processos sociais que dizem 

respeito às relações étnico-raciais (GIL, 2008) e a definição das principais referências que 

fundamentaram as concepções adotadas e as análises que foram realizadas. As leituras 
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reflexivas e interpretativas orientadas por Lima e Mioto (2007) foram embasadas nas 

principais referências encontradas no levantamento bibliográfico, acompanharam parte da 

estruturação histórica da pesquisa e sustentam a análise dos documentos selecionados. 

Também realizamos o processo investigativo por meio de leis e normatizações 

que orientam o trabalho com a educação das relações étnico-raciais objetivando a 

compreensão histórica do processo de construção das políticas de ações afirmativas 

relacionadas à educação.  

Para acesso ao campo de pesquisa, realizamos visita à SME-Goiânia para 

apresentação de ofício com a autorização de pesquisa emitida pelo CEP e solicitação de 

autorização para a coleta de dados junto às Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) e 

às instituições de educação infantil. Para justificar nossas opções metodológicas, 

consideramos necessário apresentar alguns elementos fundamentais no funcionamento da 

SME-Goiânia, conforme o organograma a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Fonte: Goiânia (2017). 
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Conforme o organograma da figura dois, as Coordenadorias Regionais de 

Educação (CRE) são as unidades mais próximas das instituições educacionais. Com proposta 

de descentralização do atendimento às instituições, a SME-Goiânia conta com o trabalho de 

cinco CRE. O Regimento Interno dessa secretaria, publicado pelo Decreto nº 1981, de 08 de 

julho de 2016, prevê as atribuições das CRE, dentre as quais destacamos: 

 

Promover e acompanhar a execução da Proposta Político-Pedagógica da SME nas 

instituições educacionais, atuando nas diversas regiões do Município, com o 

objetivo de descentralizar o atendimento às instituições educacionais e comunidade, 

competindo-lhes especificamente: 

I - integrar, subsidiar e realizar o acompanhamento pedagógico das ações de ensino-

aprendizagem e o atendimento educacional in loco nas diversas etapas e 

modalidades de atuação da SME, desenvolvidas em instituições educacionais 

municipais e conveniadas; 

VII - participar e contribuir, em seu âmbito, com propostas para elaboração e 

implementação de planos, pesquisas e estudos na Rede Municipal de Educação; 

XIV - participar e acompanhar as instituições educacionais in loco no que se refere 

às ações articuladas com a Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania para a 

implementação de políticas intersetoriais voltadas para educação ambiental, 

educação especial, educação para a diversidade étnico-racial, cultural, social, 

geracional e para o enfrentamento às diversas formas de violência; (GOIÂNIA, 

2016, Art. 41). 

 

Cada CRE possui uma equipe de profissionais que acompanham as instituições a 

elas jurisdicionadas, dentre elas, as que atendem a educação infantil. Esses são professores 

concursados da SME-Goiânia, lotados nas CRE, na função de apoios técnico-professor. Em 

consonância com o disposto no Regimento Interno (2016), conforme exposto no documento 

Orientações para o Trabalho de Acompanhamento Pedagógico na RME de Goiânia (2017), os 

apoios técnico-professor assumem inúmeras atribuições e necessitam atender três dimensões 

do trabalho: 1) currículo e aprendizagens; 2) organização e gestão do trabalho pedagógico; 3) 

articulação com as diretorias, gerências e coordenadorias. 

No que se refere à dimensão do currículo e dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, esses profissionais devem orientar e subsidiar a equipe gestora e os demais 

profissionais na efetivação da proposta curricular, no planejamento, na organização dos 

diversos elementos da rotina da instituição, dos agrupamentos8, das formas de escuta aos 

 

8 Conforme o documento “Diretrizes de Organização do Triênio 2012-2014” (2011), que ainda se encontra em 

vigor, os agrupamentos são organizados por faixa etária e denominados por letras. Desta forma, os agrupamentos 

A atendem crianças de 6 meses a 11 meses; os agrupamentos B atendem crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses; os 

agrupamentos C atendem crianças de 2 anos a 2 anos e 11 meses; os agrupamentos D atendem crianças de 3 anos 

a 3 anos e 11 meses; os agrupamentos E atendem crianças de 4 anos a 4 anos e 11 meses e os agrupamentos EF 

atendem crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses. Para atender a demanda das instituições, eles também podem 

ser organizados de maneira mista (ex: AB; CD; EF, etc.). 
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sujeitos, da avaliação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e na 

análise dos instrumentos avaliativos. 

Dentre as atribuições referentes à dimensão da “organização e gestão do trabalho 

pedagógico”, destacamos a de orientar e acompanhar o processo de construção e a efetivação 

das PPP das instituições, dos planejamentos coletivos e da formação em contexto. No que 

tange à dimensão da “articulação com as diretorias, gerências e coordenadorias” registramos 

as atribuições de 

 

[...] refletir e avaliar, junto à GERFOR, as formações continuadas a serem realizadas 

para os profissionais que atuam nas instituições da RME (...). (...) Conhecer e 

compreender as políticas nacionais de inclusão, diversidade e cidadania (nacionais e 

municipais) a fim de subsidiar à instituição educacional na implementação de ações 

inclusivas com foco nos educandos. [...] Certificar se os PPP das instituições 

educacionais contemplam ações que abordem a educação ambiental, educação 

especial, educação para diversidade étnico-racial, cultural, social e geracional, 

acompanhando-as ao longo do ano e orientando o coletivo de professores sempre 

que necessário (GOIÂNIA, 2017, s/p). 

 

Diante disso, compreendemos as CRE como parte da estrutura organizacional da 

SME-Goiânia que poderiam, por meio dos apoios técnico-professor que acompanham as 

instituições de educação infantil, contribuir com a pesquisa ao evidenciar concepções acerca 

do apontar instituições onde foram desenvolvidos estudos sobre educação das relações étnico-

raciais de 2015 a 2017. Vale ressaltar que o ano inicial do recorte histórico da pesquisa 

justifica-se pelas observações de Rego (2016, p. 69), que notou “a dificuldade em efetuar 

pesquisas com recortes históricos amplos em função do não arquivamento dos registros nas 

instituições”. A autora destaca, ainda, o fato de não ter encontrado projetos de trabalho 

realizados nas instituições pesquisadas antes do ano de 2013.  

Consideramos, portanto, como ponto de partida o ano de publicação do 

documento denominado “Ação Pedagógica nas Instituições de Educação Infantil da RME: 

Planejamento, Avaliação e Outros Registros9”. Esse documento apresenta orientações a serem 

observadas na produção do relatório individual das crianças, no relatório mensal das situações 

de aprendizagem e desenvolvimento do agrupamento/turma de crianças e em outros registros. 

 

9 Em meados do ano de 2018 foi publicado outro documento, denominado “Documentação Pedagógica da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Goiânia”, contendo fundamentação teórica sobre o assunto 

e novas orientações. A partir dele, o relatório mensal das situações de aprendizagem e desenvolvimento do 

agrupamento/turma deixará de existir enquanto documento da instituição e suas informações, somadas ao que 

compunha, até então, o relatório individual da criança, passarão a ser contempladas no portfólio da criança. 

Contudo, como as novas orientações entrarão em vigor a partir de 2019, não foram consideradas para análise na 

presente pesquisa. 
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Sobre os relatórios mensais, esse documento retoma as orientações já previstas na 

PPP da RME-Goiânia (2014) e orienta que sejam relatados “os principais aspectos da 

proposta pedagógica que foram vivenciados na turma” (GOIÂNIA, 2014, p. 157; GOIÂNIA, 

2015, p.10). Ambas orientações registram que a escrita dessa documentação pedagógica pode 

contemplar várias formas de registro (relatos de falas das crianças e das famílias, fotografia, 

etc.), precisa apresentar características do grupo nos diversos momentos propostos, 

singularidades da turma para possibilitar o planejamento da ação educativa e pedagógica, 

pode abordar reflexões sobre o trabalho e indicar novas possibilidades de currículo a ser 

desenvolvido junto às crianças (GOIÂNIA, 2014; GOIÂNIA, 2015). 

Diante disso, é importante ressaltar que o documento de 2015 acrescentou a 

orientação de que as generalizações quanto às preferências e aos processos de aprendizagem 

sejam evitadas com o objetivo de respeitar a individualidade das crianças. Além disso, 

direcionou os aspectos a serem retratados na escrita dos relatórios mensais ao apontar 

questões mediadoras: 

 

Dentre as atividades e/ou situações culturalmente significativas, desenvolvidas 

durante o mês, quais se destacaram? Como foram desenvolvidas? 

Quais linguagens foram contempladas nas atividades desenvolvidas com as crianças 

do agrupamento/turma? De que forma? 

Como se deu o envolvimento/interação: criança-criança, criança-adulto e criança 

ambiente no desenvolvimento das atividades? 

Como profissionais e crianças participaram do processo de seleção de materiais e da 

organização do espaço e tempo nas ações desenvolvidas? 

Quais estratégias foram planejadas para os momentos de roda de conversa? Foram 

utilizados outros dispositivos metodológicos para garantir a escuta e participação das 

crianças? Quais? 

Qual projeto de trabalho tem sido desenvolvido no agrupamento/turma? De que 

forma ele emergiu? 

Quais atividades do projeto de trabalho foram realizadas durante o mês? 

Como essas atividades contribuíram para a ampliação, diversificação e 

complexificação dos conhecimentos (cotidianos e científicos)? 

A partir das observações, registros e reflexões realizadas neste mês, o que será 

proposto nos próximos planejamentos? (GOIÂNIA, 2015, p. 11) 

 

As questões mediadoras, portanto, enfatizam a perspectiva dialógica do trabalho 

ao evidenciar que os relatórios mensais precisam descrever as atividades desenvolvidas; as 

linguagens acessadas para o desenvolvimento dessas atividades; o processo de interação dos 

sujeitos envolvidos; os caminhos percorridos para a escolha coletiva dos materiais e para 

organização do espaço e tempo das ações pedagógicas. Esse documento, quando solicita os 

relatórios mensais, apresenta mais uma possiblidade de registro sistematizado dos projetos de 

trabalho desenvolvidos. Além disso, conclui as questões orientadoras afirmando o lugar dos 

conhecimentos nas experiências vivenciadas na educação infantil e induz ao movimento da 
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práxis quando propõe que o processo registrado e refletido indique novas possibilidades de 

planejamento (GOIÂNIA, 2015).  

Ainda no que se referem aos relatórios mensais, outro aspecto acrescentado nesse, 

em relação ao que havia sido posto nas orientações de 2014, diz respeito à atribuição ao 

coordenador pedagógico da função de organizar os relatórios mensais e definir coletivamente 

com o grupo a forma mais adequada de arquivar esse tipo de documentação. 

A partir do documento de 2015, foi instituída a exigência da sistematização dos 

projetos de trabalho desenvolvidos nas instituições de educação infantil da RME-Goiânia, 

pois, quando trata do item “Outros Registros” o documento pontua que 

 

Existem outros instrumentos de registro que compõem a documentação da 

instituição e que precisam ser revisitados, possibilitando avanços nas ações 

educativas e pedagógicas desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil desta 

Rede, dentre os quais destaca-se: Proposta político-pedagógica, Projetos de 

Trabalho, Avaliação Institucional, Plano de Formação, atas, diários de classe, entre 

outros. 

Estes devem ser arquivados, anualmente, na Instituição, preferencialmente em 

caixas arquivo identificadas para facilitar o manuseio, ou mesmo serem 

encadernados conjuntamente (GOIÂNIA, 2015, p. 12). 

 

Portanto, o período considerado para coleta dos dados relevantes para esta 

pesquisa, configura-se entre o ano de 2015, em função do referido marco documental e 

orientador, e 2017, ano do início da realização da pesquisa. 

Em seguida, atendendo as orientações de Goldenberg (2004) e Lakatos e Marconi 

(2003), planejamos os questionários com questões abertas e fechadas com o objetivo 

identificar concepções dos apoios técnico-professores acerca do trabalho realizado sobre as 

relações étnico-raciais nas instituições que acompanham. Além disso, esses questionários 

visaram identificar instituições que realizaram significativos estudos sobre a temática com as 

crianças e os registraram em projetos de trabalho ou relatórios mensais das situações de 

aprendizagem e desenvolvimento do agrupamento/turma de crianças. 

A partir das indicações evidenciadas nos questionários respondidos pelos apoios 

técnico-professores, definimos as instituições convidadas para a pesquisa. Selecionamos uma 

instituição por CRE. O objetivo de selecionar uma instituição por CRE se justificou na 

intenção de contemplar análise de instituições localizadas nas cinco regionais da cidade. 
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Contudo, uma das CRE não pôde nos receber porque não realizou reuniões10 com o coletivo 

de apoios técnico-professores no período de coleta de dados. 

Cabe informar que nos opusemos a uma proposta quantitativa de análise e 

buscamos realizar uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade de modo a considerar 

documentos orientadores nacionais (leis e normativas), regionais (orientações da RME-

Goiânia), locais (PPP das instituições e relatórios mensais) e concepções dos docentes 

(questionários e relatórios mensais) (GIL, 2008). 

Após esse momento, solicitamos que os professores respondessem questionários. 

Esses também contemplaram questões abertas e fechadas com o objetivo de identificar: as 

concepções dos docentes; os profissionais que realizaram estudos sobre relações étnico-raciais 

com as crianças de 2015 a 2017; os agrupamentos que participaram dessas ações pedagógicas; 

quais instrumentos foram utilizados na sistematização dessas ações e os principais referenciais 

teóricos e documentais que fundamentaram o planejamento das atividades. Ambos os 

questionários (para apoios técnico-professores e para professores) foram compostos, 

conforme orientam Lakatos e Marconi (2003), de questões de objetivem perguntas de opinião 

(sobre a importância e frequência dessas ações), de ação (sobre a realização ou não do 

trabalho) e de fato (sobre as referências utilizadas, dificuldades encontradas e resultados 

alcançados). Destacamos que as questões seguiram a “progressão lógica” levando os 

participantes a compreenderem os objetivos da pesquisa gradativamente e apresentaram as 

questões de opinião em primeira instância para evitar o “efeito de contágio” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 212). 

Diante das informações apresentadas nos questionários selecionamos os 

documentos a serem analisados. Essa seleção configurou-se basicamente na listagem dos 

documentos a partir da consideração absoluta dos documentos citados pelos professores 

participantes.  

Enfim, acessamos os documentos indicados pelos professores. Para isso, 

agendamos visitas às instituições para que fossem disponibilizados os arquivos em que foram 

armazenados os projetos de trabalho e os relatórios mensais das situações de aprendizagem e 

desenvolvimento do agrupamento/turma de crianças. A observação e análise dos documentos, 

 

10 De acordo com a coordenação da CRE, os apoios técnico-pedagógicos estavam envolvidos em escalas de 

supervisão, aplicação e correção de provas de avaliação das etapas que atendem o ensino fundamental e o Eaja e 

não se reuniriam na sede da coordenadoria naquele período. 
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produzidos no contexto pesquisado, oportunizaram a efetivação de mais uma das 

características da pesquisa qualitativa (GODOY, 1995). 

Posteriormente, ocorreu a análise das informações acessadas por meio dos 

documentos. De acordo com as considerações de Gomes (2002) sobre esse assunto, 

analisamos os dados atentamente, com vistas à compreensão, à produção de interpretações e à 

busca por respostas aos objetivos propostos pela pesquisa, em um processo de articulação 

com o contexto cultural evidenciado pelos professores.  

Realizamos análise dialética dos dados. De acordo com Gomes (2002), essa ação 

se configura como um movimento conjunto de análise e interpretação dos dados. Nessa 

análise, buscamos compreender os dados levantados. Objetivamos, ainda, confirmar ou 

refutar a hipótese de que os registros das práticas pedagógicas podem evidenciar 

potencialidades e fragilidades do processo de elaboração e implementação das leis analisadas, 

bem como apontar caminhos para ações formativas. Além disso, ampliamos o conhecimento 

sobre as relações étnico-raciais no contexto da educação infantil ofertada. 

Ao todo, fomos recebidos em quatro CRE para que os apoios técnico-professores 

respondessem aos questionários. Elas foram enumeradas de acordo com a ordem cronológica 

das visitas. Nesses momentos, entregamos os questionários e aguardamos o preenchimento in 

loco. Portanto, todos os questionários entregues foram respondidos. Nas CRE1 e CRE2 uma 

equipe de seis apoios técnico-professores em cada uma respondeu o questionário. Nas CRE3 e 

CRE4, quatro apoios responderam ao instrumento. Desta forma, totalizaram vinte 

questionários respondidos pelos docentes que ocupavam a função de apoios-técnico professor 

na RME-Goiânia. Esses sujeitos foram identificados pela ordem de entrega do questionário 

pela denominação de AP1 a AP20, para preservar a identidade dos mesmos. A tabela um 

apresenta a quantidade de docentes participantes da pesquisa em cada CRE: 

 

Tabela 1 – Síntese dos sujeitos da pesquisa em cada CRE 

 Nº de docentes 

(Identificação dos docentes) 

CRE 1 6 (AP1 a AP6) 

CRE 2 6 (AP7 a AP12) 

CRE 3 4 (AP13 a AP16) 

CRE 4 4 (AP17 a AP20) 

TOTAL 20 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 
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A partir da indicação dos apoios técnico-professores, selecionamos quatro CMEI 

para participar da pesquisa.  

Todos os CMEI selecionados aceitaram o convite e foram enumerados pela ordem 

cronológica das visitas. Nessas instituições entregamos cinquenta e cinco questionários para 

os professores, dos quais foram devolvidos trinta e quatro; acessamos suas PPP de 2015 a 

2017, sendo doze ao todo; analisamos vinte e sete relatórios mensais e dois projetos de 

trabalho com registros sobre a temática nesse recorte temporal.  

A tabela dois apresenta a síntese dos sujeitos da pesquisa, dos relatórios e dos 

projetos de trabalho levantados nos CMEI pesquisados:  

 

Tabela 2 – Síntese dos sujeitos da pesquisa, dos relatórios e dos projetos de trabalho 

levantados nos CMEI pesquisados 

 Nº de docentes 

(Identificação dos 

docentes) 

Rel. 

2015 

Rel. 

2016 

Rel. 

2017 

Projetos 

de 

Trabalho 

2015 

Projetos 

de 

Trabalho 

2016 

Projetos 

de 

Trabalho 

2017 

CMEI 1 2 

(P1 e P2) 

0 0 2 0 1 0 

CMEI 2 5 

(P3 a P7) 

10 5 1 0 0 0 

CMEI 3 4 

(P8 a P11) 

1 5 0 0 1 0 

CMEI 4 3 

(P12 a P14) 

0 2 1 0 0 0 

TOTAL  14 27 2 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 

Os dados aqui descritos foram analisados e categorizados na seção quatro. 

Assim, organizamos esta pesquisa em quatro seções. Nesta primeira, realizamos a 

introdução do estudo, explicando o processo de construção da pesquisa e os caminhos 

metodológicos. 

Na segunda seção, discutimos política pública, políticas educacionais, o ciclo e os 

tipos das políticas públicas. Considerando-as como instituições, apontamos a necessidade de 
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compreender o movimento realizado pelas mesmas por meio de um estudo do 

institucionalismo. justificamos historicamente a situação de subalternização e desigualdade 

estabelecidos nas relações sociais com as crianças ao longo do tempo até o período em que 

elas começaram a ser reconhecidas como atores sociais nas políticas públicas. Em seguida, 

apresentamos a concepção de infância e de criança inter-relacionadas, e, com potencial 

transformador. Nesse sentido, consideramos a possibilidade da educação contra hegemônica 

e, ainda, mostramos os apontamentos legais para evidenciar o lugar da educação infantil no 

Brasil. 

 Concluímos  a seção abordando os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento 

como fenômenos interdependentes relacionados à história e à cultura. Para esclarecer sobre a 

concepção do trabalho na educação infantil, dialogamos com os conceitos de funções 

psicológicas superiores, atividade, brinquedo, interações, mediação, Zona de 

Desenvolvimento Proximal/Iminente. E, para discutir perspectivas práticas, relacionamos a 

discussão de proposta pedagógica, currículo, papel do professor e projetos de trabalho. 

Na terceira seção, apresentamos fatos históricos que influenciaram as ações de 

atores e instituições sociais no processo de construção das políticas de ações afirmativas e que 

podem ser identificadas no imaginário social e, portanto, no cotidiano escolar. Em seguida, 

abordamos o referencial teórico por meio do qual fundamentamos esta pesquisa, conceitos 

fundamentais para a discussão das relações étnico-raciais e justificamos a relevância do tema 

na educação infantil. Concluímos relacionando ações afirmativas à justiça social e analisamos 

algumas leis e normativas que defendem o direito à educação das relações étnico-raciais. 

Na quarta seção realizamos a análise das concepções dos apoios técnico-

professores e dos docentes evidenciadas nos questionários e as concepções de cada instituição 

a partir das PPP. Finalizamos com a análise das tendências das práticas pedagógicas 

registradas nos relatórios mensais, quando estabelecemos relações com as concepções dos 

docentes. 
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2 CICLO DA POLÍTICA PÚBLICA E EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

Nesta seção apresentamos a base teórica que contribui para identificar e relacionar 

o contexto teórico da política pública com o seu ciclo e delimitar o lugar da educação infantil 

no Brasil, suas políticas públicas e concepções.  

Para isso, no item 2.1 refletimos sobre política pública por meio dos conceitos de 

política, Estado e poder do Estado, dos quais destacamos a escola como aparelho ideológico e 

a política como aparelho repressivo. A partir deste contexto, esclarecemos sobre política 

pública e políticas educacionais. Compreendendo as políticas como instituições, tratamos do 

conceito de instituições e sua formação por meio de hábitos, tradição e costumes, da relação 

entre tradição e lei e de tipos de instituições. Apontamos, ainda, a necessidade de 

compreender o movimento realizado pelas instituições com o estudo do institucionalismo. 

Finalizamos este tópico apresentando os quatro tipos de política, quais sejam: constitutivas, 

regulatórias, distributivas e redistributivas, o ciclo da política e suas etapas: formação da 

agenda; formulação; tomada de decisão; implementação e avaliação. 

No item 2.2 registramos o percurso histórico que revela o processo de 

subalternização e desigualdade estabelecido nas relações sociais com as crianças ao longo do 

tempo até o período em que estas começaram a ser reconhecidas como atores sociais nas 

políticas públicas. A partir da compreensão da situação de subordinação da criança em relação 

ao adulto, evidenciamos a concepção de infância e de criança intrinsicamente relacionadas e 

com potencial transformador. Na perspectiva transformadora, conceituamos a educação como 

prática política contra hegemônica e apresentamos apontamentos legais para evidenciar o 

lugar da educação infantil no Brasil. 

 No item 2.3 abordamos os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento como 

fenômenos interdependentes relacionados à história e à cultura. Para nortear a perspectiva do 

trabalho na educação infantil, dialogamos com os conceitos de funções psicológicas 

superiores, atividade, brinquedo, interações, mediação, Zona de Desenvolvimento 

Proximal/Iminente. E, para refletir acerca das perspectivas práticas, relacionamos a discussão 

de proposta pedagógica, currículo e papel do professor.  

 

2.1 Política Pública e Ciclo da Política  

 

As políticas públicas permeiam os espaços públicos e, portanto, afetam a vida 

social em diferentes aspectos. Como fenômeno a ser compreendido para a análise de práticas 
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pedagógicas em contextos de instituições públicas de educação infantil de Goiânia, 

apresentamos alguns conceitos. Neste processo, identificamos várias concepções do que vem 

a ser política. Dentre elas, Rua (2017, p. 1) a caracteriza como “[...] conjunto de 

procedimentos formais ou informais que expressam relações de poder e que se destinam à 

resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos”. Com o advento da era moderna, 

segundo Rodrigues (2011, p. 13) o termo adquiriu o significado de “[...] atividade ou conjunto 

de atividades que, de alguma maneira, faz referência ao Estado”, estando efetivamente 

vinculado ao poder. Diante dessas definições, buscamos compreender tal concepção e o papel 

do Estado em seu processo de construção. 

Höfling (2001, p. 31) entende-a como “[...] o conjunto de instituições permanentes 

– como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico 

necessariamente – que possibilitam a ação do governo”. Segundo esta autora, é possível, em 

seu exercício de poder, reconhecê-lo como responsável por gerir as políticas da sociedade sob 

orientação de apenas parte dela. Para o filósofo francês Louis Althusser (1985, p. 65), “O 

Estado (e sua existência em seu aparelho) só tem sentido em função do poder de Estado. Toda 

luta política das classes gira em torno do Estado”. Assim, para cumprir suas atribuições no 

contexto da sociedade capitalista, o Estado lança mão de aparelhos repressivos e ideológicos, 

delimita o governo, a administração, o exército, a política, os tribunais e as prisões como 

aparelhos repressivos com domínio público e que funcionam por meio da violência 

(ALTHUSSER, 1985).  

Instituições religiosas, escolas públicas e privadas, famílias, sistema jurídico, 

partidos políticos, sindicatos, meios de comunicação e a própria cultura podem ser 

considerados aparelhos ideológicos, em sua maior parte, de domínio privado, pois agem por 

meio da ideologia. Nessa perspectiva, verifica-se que os dois tipos de aparelhos possuem certo 

grau de ideologia: os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) e os Aparelhos Repressivos de 

Estado (ARE). O primeiro objetiva reproduzir as relações de exploração da sociedade 

capitalista por meio da ideologia e o segundo, por meio da repressão e da coerção.  

Diante do exposto, compreendemos que as políticas públicas apresentam 

estruturas de poder e dominação de uma sociedade e contemplam seus conflitos sociais. Já o 

Estado entra em ação na construção, por exemplo, de políticas educacionais (ARAÚJO; 

ALMEIDA, 2010). Esse conjunto de ações e atividades desenvolvidas pela instância 

governamental está em constante movimento e só pode ser compreendido a partir da 

identificação do projeto político de Estado e do contexto histórico e social em que foi 
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construído. Como o aparelho ideológico é uma das formas utilizadas pelo Estado para o 

exercício de seu poder e manutenção o status quo, tratamos de dois deles: a política e a escola.  

Para a compreensão do primeiro, apresentamos algumas considerações sobre os 

conceitos de política pública e política educacional.  De acordo com Rodrigues (2011, p. 13) 

política pública é “[...] o processo pelo qual os diversos grupos que compõem a sociedade – 

cujos interesses, valores e objetivos são divergentes – tomam decisões coletivas que 

condicionam o conjunto dessa sociedade”. Para Araújo e Almeida (2010), essas decisões 

resultam de barganhas, conflitos, tensionamentos e acordos realizados entre diferentes grupos 

que compõem a sociedade. Segundo Rua (2017), as políticas públicas são criadas para 

solucionar conflitos de maneira pacífica, pois as decisões coletivas se transformam em 

política comum e são partilhadas por todos.  

No que se referem às políticas educacionais, Höfling (2001) as considera como 

políticas sociais por serem desenvolvidas pelo Estado para a redução das desigualdades 

produzidas pelo sistema capitalista. Conforme Araújo e Almeida (2010), isso acontece como 

forma de equilibrar as ameaças à economia provocadas pela concentração da riqueza. Assim 

sendo, tais políticas garantem a formação de mão de obra no mercado e controlam o processo 

produtivo do sistema (HÖFLING, 2001). No entanto, é importante destacar que as políticas 

educacionais não podem objetivar apenas essa formação da força de trabalho para o mercado, 

pois, 

 

Numa sociedade extremamente desigual e heterogênea como a brasileira, a política 

educacional deve desempenhar importante papel ao mesmo tempo em relação à 

democratização da estrutura ocupacional que se estabeleceu, e à formação do 

cidadão, do sujeito em termos mais significativos do que torna-lo ‘competitivo 

frente à ordem mundial globalizada’ (HÖFLING, 2001, p. 40). 

 

Sobre o fato da educação brasileira sofrer influência do processo de globalização, 

cujas características são neoliberais, notamos a falta de conhecimento sobre políticas públicas 

relativas à Educação Básica como um dos elementos que dificultam a atuação do professor e 

sua “[...] compreensão dos fenômenos sociais, educacionais e culturais. Com isso, gera uma 

marginalização na realização da prática social educativa” (DALBÉRIO, 2009, p. 54). 

A partir dos conceitos de política e política pública e das influências e do papel do 

Estado nesse contexto, observamos a necessidade de compreender o modo como a política é 

construída pela ação de diversas pessoas. Sobre este assunto, Rua (2017) esclarece que os 

atores envolvidos podem ser considerados públicos e/ou privados. De acordo com a autora, os 

atores públicos são pessoas que exercem funções públicas e movimentam recursos 



 

43 

 

provenientes dessas funções, tais como os políticos, os burocratas e os tecnocratas. Estes 

últimos podem ser públicos e privados, pois transitam entre empresas de ambas naturezas. Já 

os privados, como os empresários, podem agir individualmente ou coletivamente, dependendo 

de seus interesses, e influenciar consideravelmente nas políticas públicas em função da 

capacidade de afetar a economia de um país. Além desses, os trabalhadores e servidores 

públicos – inseridos em instituições e responsáveis por colaborarem para sua perpetuação e 

reconfiguração – também são considerados atores, cujo poder de pressão depende de suas 

formas de organização.  

As instituições políticas e de governança determinam o processo de elaboração e 

implementação das políticas e, portanto, os resultados destas. Para que o processo de 

elaboração e implementação das políticas alcance resultados satisfatórios, é necessário que 

haja compatibilidade entre instituições políticas e de governança. As instituições influenciam 

as capacidades dos atores políticos, o processo de formulação das políticas e determinam as 

características das políticas públicas. Em função disso, para analisar a implementação das 

políticas, é necessária a compreensão de elementos institucionais e do processo, carregados de 

aspectos históricos e naturais que perpassam esse trajeto. Assim sendo, estudar as instituições 

nos permite compreender como se dão as regras deste jogo político e, portanto, nos confere 

possibilidades ampliadas de percepção dos fenômenos (LIMA, 2013; MATTOS; MULLER 

2006).  

Para entender o processo de formação das instituições, recorremos aos conceitos 

de hábito, tradição e costume, elementos que lhes são constitutivos.  

Para Immergut (2010), as ações repetidas que se tornam reconhecidas pelos atores 

são chamadas de hábitos. Esses hábitos, formados de maneira repetitiva por ações e 

pensamentos, podem tornar-se comportamentos que, por sua vez, podem estar providos ou 

não de reflexão (HODGSON, 2005). Para esses autores, os hábitos têm papel importante na 

constituição de instituições. Por meio deles, os indivíduos se adequam às instituições fazendo 

com que perdurem por muito tempo com autoridade normativa. A partir das contribuições de 

Hodgson (2005), Lima (2013, p. 49) ressalta que “[...] há uma relação de causa e efeito entre 

instituições, disposições e ações individuais”. Para a autora, as instituições também 

desenvolvem esse hábito, pois constroem valores e percepções de mundo que contribuem na 

formação das instituições, assim como em sua atuação, já que elas alimentam o 

desenvolvimento de hábitos específicos. 

Segundo Immergut (2010), um hábito social torna-se um costume adquirido por 

determinado grupo quando sua tradição forma uma identidade cultural que o incline a aderir a 
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determinado comportamento. A autora afirma, ainda, que as tradições vinculam coletivamente 

às instituições. Considerando que os valores e visões de mundo das instituições se 

fundamentam em hábitos construídos por elas, ao serem assumidos socialmente, eles se 

configuram em costumes e desencadeiam uma tradição de determinado grupo que se 

aproxima das instituições com interesses em comum. Todos esses elementos constituem a 

ideologia presente em cada instituição. Por isso, os atores dessas organizações corroboram 

com as ideologias construídas e colaboram para sua permanência por meio de valores 

normativos. 

Para melhor compreender as instituições, seus aspectos, suas funções e algumas 

de suas características e de seus efeitos específicos, apropriamo-nos das contribuições de 

Hodgson (2005), Immergut (2010), e, Lima e Oliveira (2016), para os quais, as instituições 

são estruturas sociais que emergem da sociedade historicamente e, dessa forma, precedem os 

indivíduos, produtos culturais históricos que se configuram como sistemas sociais duradouros. 

De tal modo, não são apenas espaços físicos, mas as regras sociais formais e informais que 

permeiam esses espaços, preestabelecidas a partir da interpretação dos comportamentos, 

contemplando também suas culturas, seus hábitos e costumes. Partindo desses elementos, elas 

os reconstituem, estabelecem normas, leis, costumes, inculcam valores, doutrinas, introduzem 

conhecimentos e criam determinada ordem social em um processo de alimentação cíclica de 

apropriação e criação de hábitos, costumes e normas sociais.  

O processo de normalização é comumente introduzido por indivíduos dotados de 

autoridade, como ícones religiosos e/ou morais. Portanto, esta permanência das instituições é 

garantida, porque “[...] as regras envolvidas são incorporadas aos hábitos de pensamento e 

comportamento” (LIMA; OLIVEIRA, 2016, p. 115). Hodgson (2005, p. 86, tradução nossa) 

exemplifica algumas instituições, tais como “[...] língua, dinheiro, lei, sistemas de medida e 

pesagem, convenções de trânsito, boas maneiras, empresas (e todas as outras organizações)”11 

Em suas explicações, o autor também aponta o mercado como uma instituição. 

As instituições organizam a ação dos atores pertencentes por meio de restrições e 

normas. Immergut (2010) define norma como sendo uma “crença internalizada” (internalized 

belief) e pontua que sua transgressão pode provocar sansão moral ou social. Desse modo, as 

instituições podem ser divididas em dois grupos caracterizados por: a) regras informais 

(costumes, hábitos, dentre outros); b) regras formais (leis, resoluções, Constituição). Lima 

 

11 “Language, money, law, systems of weights and measures, traffic conventions, table manners, firms (and all 

other organizations)”. 



 

45 

 

(2013, p. 48) afirma que essas estruturas organizacionais “[...] podem aumentar a eficácia das 

restrições informais, modificá-las ou superá-las”. Já Hodgson (2005) assevera que nem todas 

as instituições possuem regras formais, porém, todas têm certa parcela de regras informais. 

Logo: 

 

[...] as leis também têm que ser sancionadas nos sentimentos e nas práticas do dia-a-

dia das pessoas. Por outro lado, a apropriação de costumes e regras informais deve 

ser protegida pela lei estatutária e ser coerente a ela. Severas rivalidades étnicas e 

redes de nepotismo ou corrupção, muitas vezes, são barreiras para o estabelecimento 

e operação de regras legais universais e imparciais (HODGSON, 2005, p. 88, 

tradução nossa).12  

 

Nesse contexto, a tradição e a lei têm relação de dependência mútua, já que as 

regras formais devem se tornar parte dos hábitos para serem implantadas, acrescentando que 

as instituições e hábitos atuais formam as instituições que virão, influenciando na forma como 

o homem compreende as coisas. Assim são as restrições advindas das regras informais ou 

formais que ditam o comportamento das pessoas. São, portanto, conforme Immergut (2010, p. 

2) “as diretrizes culturais e sociais quanto ao comportamento ‘apropriado’ [que] devem 

alimentar o eixo das ‘regras do jogo’”.  

Diante dessa perspectiva, Immergut (2010) define três efeitos institucionais, quais 

sejam: a) instituições de indução – militares e instituições clericais; b) instituições fechadas ou 

totais – responsáveis pela “cura física e psíquica”13, tais como os hospitais e a prática 

pedagógica; c) instituições financiadoras e investidores institucionais – que investem dinheiro 

e mão de obra para o funcionamento do mercado. 

Para Hall e Taylor (2003) o estudo do institucionalismo pode revelar dimensões e 

aspectos do comportamento humano e das influências que as instituições podem ter sobre ele. 

Os autores acrescentam que o comportamento dos atores pode ser influenciado por outros 

atores e por conceitos morais e cognitivos relacionados a instituições existentes. Diante disto, 

Lima e Oliveira (2016) enfatizam a importância do estudo dos processos de 

institucionalização para desvelar a trajetória das instituições, como procedem e como as 

políticas atuais estruturam as próximas decisões.  Esse estudo da institucionalização é 

necessário, pois oportuniza a compreensão das concepções de educação das relações étnico-

 

12 “[...] the rules have also to be sanctioned in the sentiments and day-to-day practices of the people. On the 

other hand, appropriate customs and informal rules have to be protected by, and be consistent with, statute law. 

Severe ethnic rivalries, and networks of nepotism or corruption, are often barriers to the establishment and 

operation of universal and impartial legal rules.” 

13 “Psychic and physical healing.” 
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raciais presentes nas políticas da área a partir de 1988 com a Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Ancoradas nas contribuições de Immergut (2010), vemos os aspectos da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) como forma de promover a regulação dos 

relacionamentos entre os cidadãos e criar a ordem política no que refere ao respeito à 

diversidade étnica. Esse processo resultou em alterações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), como forma de política pública, que garante a obrigatoriedade do estudo 

das histórias e das culturas africana, afro-brasileira e indígena na Educação Básica. 

Nesse sentido, é importante destacar que a institucionalização se configura como a 

“[...] conclusão de um processo em que estejam presentes indicativos de mudança estrutural, 

processual e cultural dentro da organização” (LIMA; OLIVEIRA, 2016, p. 118). Destaca-se, 

portanto, o estudo da institucionalização das políticas sobre a educação das relações étnico-

raciais como fundamental para a identificação de fatores que influenciaram sua formulação.  

Situando as concepções de política, política pública e políticas educacionais nessa 

conjuntura, é necessária, ainda, a compreensão do processo de criação da política para a 

análise das políticas educacionais relacionadas à educação das relações étnico-raciais. Assim 

sendo, apresentamos a abordagem do ciclo da política para que o leitor possa identificar 

elementos constitutivos desse processo e refletir sobre a formulação das políticas na área. 

Como o próprio nome diz, a ideia de ciclo da política trata de um movimento que 

ocorre no processo de construção das políticas e abarca os seus destinos subsequentes. De 

acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013), o ciclo da política é composto de estágios que se 

configuram em processos dinâmicos que se complementam, são eles: formação da agenda; 

formulação; tomada de decisão; implementação e avaliação, conforme a ilustração a seguir: 
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Ilustração 1 – Ciclo das políticas públicas  

Fonte: Adaptação realizada pela autora a partir das contribuições de Howlett, Ramesh e Perl (2013) 

 

De acordo com Cobb e Elder (1972), o primeiro estágio do ciclo das políticas é 

composto por dois tipos de agenda: informal e formal. A primeira é voltada para a discussão 

de questões públicas e sociais que carecem de atenção. A segunda é direcionada para a ação e 

ocorre quando o governo aceita tomar providências a respeito de algum problema que se torna 

parte da agenda formal.  

Quando os problemas políticos ainda estão na fase da agenda informal, os atores 

envolvidos utilizam diferentes estratégias para buscar apoio à defesa de seus interesses. Com 

esse objetivo, solicitam apoio individual a outros atores com maior força política ou propõem 

a integração entre instituições com interesses comuns, ou, ainda, usufruem das chamadas 

“janelas políticas”. Estas configuram-se situações políticas emergentes que abrem 

oportunidades para que os atores fundamentem suas defesas, quando ampliam o destaque para 

a importância de suas pautas. 

Este é, portanto, o período em que são levantados os problemas coletivos que 

podem entrar ou não na agenda formal. Quando uma dificuldade ascende à agenda formal, 

significa que serão planejadas ações para sua solução. Ripley (1995) destaca a competição 

que existe nesse estágio, mesmo quando há consenso entre os atores e as instituições acerca 

do tipo de problema em determinada área, pois ocorre uma disputa pela definição do 

problema e sua concepção, bem como uma competição entre os grupos sobre quais deles 

mobilizarão o assunto até a agenda institucional mediante certas estratégias. 

O segundo estágio é denominado por Howlett, Ramesh e Perl (2013) como 

formulação de políticas. Nele, são avaliadas opções políticas que poderão solucionar os 
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problemas levantados na montagem da agenda. Sendo assim, os atores responsáveis pela 

formulação (policy-makers) estabelecem um plano de ação que poderá ser efetivado. O 

planejamento leva em conta as propostas originadas no estágio anterior. Deste modo, os 

referidos autores buscam contribuições em Thomas (2001) para definir as quatro fases da 

formulação: apreciação, diálogo, formulação e consolidação. Destes, destacamos as de 

diálogo, formulação e consolidação, pois, são elementos utilizados para a análise das 

discussões levantadas no presente trabalho. O diálogo configura-se quando ocorrem 

momentos de discussão entre diversos atores políticos sobre as questões e possíveis soluções. 

A formulação acontece quando os atores políticos produzem um esboço do plano de ação 

(pode tornar-se projeto de lei ou regulamentação). A consolidação se desenvolve quando é 

produzido um esboço mais formal sobre as opções discutidas. Esse processo é 

intencionalmente arbitrário, pois, os policy-makers podem, sem fundamentação concreta, não 

considerar as opções levantadas anteriormente. 

De acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013), dialogar sobre a atuação dos 

policy-makers no processo de formulação, requer a compreensão de que a ação do Estado 

apresenta restrições em suas capacidades. Nas capacidades técnicas e políticas, as restrições 

se referem à viabilidade das ações. As restrições das capacidades administrativas e financeiras 

tratam de opções políticas dos governos referente ao gerenciamento de recursos e setores 

econômicos. As restrições substantivas abordam problemas de natureza complexa que 

requerem medidas dispendiosas e a longo prazo. As restrições procedimentais se referem às 

formas institucionais de proceder, o que depende da natureza organizativa do Estado e da 

sociedade em seus padrões e crenças. 

Além das restrições que influenciam no processo de formulação das políticas, 

fundamentados na taxonomia conhecida como “modelo NATO” desenvolvido por Hood 

(1986), Howlett, Ramesh e Perl (2013) descrevem instrumentos utilizados pelos governos no 

processo de formulação das políticas. São eles: 

a) Instrumentos baseados na informação (ou nodalidade) – o governo utiliza 

informações que estão disponíveis para esclarecer a população e, para isso, pode fazer 

campanhas públicas, tentar persuadir as concepções e ações de membros da sociedade, coletar 

informações com técnica estruturada ou por meio de outros órgãos, conseguindo, assim, 

redefinir problemas, produzir novos conhecimentos e, por vezes, adiar decisões. 

 b) Instrumentos fundamentados na autoridade – utilizam a regulamentação como 

forma de controle econômico e social, a autorregulação para que os atores sociais estabeleçam 
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a própria regulamentação e comitês consultivos compostos por representantes políticos 

selecionados para representar os demais atores. 

c) Instrumentos baseados no Tesouro – indivíduos, empresas e organizações 

recebem recursos financeiros do governo como forma de recompensa ou punição. O Tesouro 

refere-se a verbas, incentivos fiscais, empréstimos, impostos, taxas, dentre outros. 

d) Instrumentos baseados na organização – efetivam-se por meio da execução de 

programas; na constituição de empresas públicas, de organizações não governamentais; na 

busca de parcerias privadas para o poder público e nas ações das famílias, comunidades, 

organizações voluntárias; na criação do mercado pela lei da oferta e da procura; e, na 

reorganização de órgãos governamentais para afetar processos políticos. 

Todo esse processo político verte no que Howlett, Ramesh e Perl (2013) chamam 

de “tomada de decisão política”, quando as opções discutidas no processo da montagem da 

agenda e da formulação são aprovadas ou não. Em razão dessas decisões, por vezes, são 

elaboradas declarações formais ou informais que evidenciam as intenções dos atores públicos. 

Essas declarações fundamentam leis ou regulamentações. Nessa fase, as soluções políticas 

discutidas passam por uma seleção e são novamente alvo de escolha, podendo também surgir 

novas opções que não foram pensadas nas etapas anteriores. Quando propõem alteração do 

status quo são chamadas “decisões positivas”, mas, quando pretendem mantê-lo, são 

intituladas de “negativas”. Existem ainda as “não decisões”: quando as opções levantadas na 

montagem e na formulação não são consideradas como escolhas passíveis ou não de 

aprovação.  

Os atores políticos que tomam as decisões nessa fase são aqueles que estão em 

cargos formais do governo. Eles sofrem pressão de outros grupos que não têm poder de voto 

para que suas escolhas sejam fundamentadas nas concepções destes.14  

Para Ripley (1995), o processo de formulação e tomada de decisões constituem 

apenas um estágio do ciclo das políticas no qual problemas levantados na montagem da 

agenda são alvos de formulação e legitimação.  

Outra etapa do ciclo das políticas é denominada por Howlett, Ramesh e Perl 

(2013) de “implementação das políticas”. Nesse período, as ações selecionadas são colocadas 

em prática. Os agentes públicos relacionados às funções burocráticas do Estado são os atores 

 

14 Para compreender melhor sobre os cinco modelos de tomada de decisão, ver HOWLETT, Michael; RAMESH, 

M.; PERL, Anthony. Política pública – seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
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responsáveis por produzir as leis e regulamentações para garantir o sucesso da 

implementação. A provisão dos serviços previstos em lei deve ser desempenhada pelos 

servidores públicos em primeiro lugar, porém, empresas estatais, organizações sem fins 

lucrativos e parcerias público-privadas também a executam. De acordo com os autores há dois 

modelos de implementação das políticas: top-down (parte das decisões do governo) e bottom-

up (parte da opinião dos implementadores). Ripley (1995) destaca que conflitos e desacordos 

acontecem nesse estágio e que, nesse momento, técnicos em resolução de conflitos precisam 

entrar no jogo. 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) afirmam, ainda, que a natureza dos problemas e 

dos grupos alvos também influenciam no processo de implementação, pois a ampliação das 

alternativas de escolha e a diversidade de comportamento entre grupos aumentam a exigência 

das ações para solucioná-los. Chama-nos a atenção quando os autores apontam os problemas 

denominados “perversos”, aqueles de difícil abordagem por sua complexidade e 

inconsistência e por existirem vários fatores a serem considerados para que a implementação 

ocorra.  

Diante dessas considerações, compreendemos o racismo, o preconceito e a 

hierarquização das relações étnicas como um problema perverso. Assim, conforme Howlett, 

Ramesh e Perl (2013, p. 185) “é difícil implementar a eliminação do sexismo, racismo ou 

intolerância religiosa, por causa das raízes profundas que essas atitudes têm nos sistemas 

culturais de crenças das sociedades”. 

De acordo com esses autores, o ciclo das políticas contempla também a fase da 

avaliação. Nesse estágio, é avaliada a forma como a política está funcionando. Para isso, são 

analisados o caminho percorrido pela política e os objetivos atendidos que evidenciam se ela 

está sendo ou não eficaz para a solução dos problemas levantados. Assim sendo, o estágio da 

avaliação recorre a todos os outros e pode gerar reformulação das políticas ou sua 

descontinuidade. Para Ripley (1995), nesse momento, ocorre a avaliação da performance e do 

impacto das políticas. Para tanto, a avaliação pode considerar apenas instintos políticos e 

julgamentos, podendo somar a esses um pouco de informação e, em raros casos, ser feita com 

base em análise sistemática de densos dados coletados. 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) afirmam que a avaliação pode contribuir para que 

os governantes se aproximem das soluções dos problemas ou ajudem a manter seu status quo, 

a depender da forma como for conduzida. Todos os atores envolvidos, desde a montagem da 

agenda à implementação das políticas, precisam estar atrelados ao processo avaliativo e o 
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resultado disso dependerá da complexidade do subsistema e da capacidade administrativa de 

avaliação das políticas.  

Ripley (1995) destaca que as conclusões sobre a avaliação conduzem as políticas 

para o estágio da agenda novamente. Alguns problemas podem ser retirados por terem sido 

solucionados ou por não serem mais considerados relevantes. De acordo com Howlett, 

Ramesh e Perl (2013), o resultado dessa etapa evidencia formas de aprendizagem engendradas 

no processo de avaliação e as possibilidades dessas contribuírem nos processos de mudanças 

políticas que podem surgir. Sobre este assunto, Streeck e Thelen (2009) relatam que a 

globalização e a competitividade dos mercados mundiais provocam mudanças em políticas de 

bem-estar social. Tais transformações estão relacionadas ao descrédito em soluções coletivas 

para problemas sociais e econômicos. Por isso, ganham força os movimentos de privatização, 

desregulamentação, autoconfiança das instituições e de tendência ao desenvolvimento de 

políticas sociais e econômicas sustentadas pela perspectiva dos mercados competitivos livres. 

 Esses movimentos geram a liberalização, que se configura como um processo de 

ajuste econômico diante do mercado e de estratégias de manutenção de lucros. Trata-se de um 

processo que inicia-se sem intenções destrutivas, mas acaba se constituindo como tal em 

alguns aspectos para tentar compensar os efeitos das novas instituições e métodos 

regulatórios. Streeck e Thelen (2009) esclarecem que os movimentos de mudança política 

levam ao liberalismo comandado pelo Estado, mas, também, pela sociedade civil. Os autores 

asseguram que o processo de formulação da política sempre se finda com lacunas entre o 

plano ideal e o real, que provocam mudança nas instituições e, portanto, nas políticas. 

Streeck e Thelen (2009) acreditam que essas brechas ocorrem porque o 

significado de uma política está sujeito a interpretações diversas, haja vista que há limites 

cognitivos por parte dos formuladores; as normas institucionais são questionadas; e, as 

agências de controle social têm poder de prevenção e correção de desvios (intencionais ou 

subversivos) limitados. Diante do caráter reconstrutivo e imprevisível das instituições, os 

autores ressaltam a necessidade de constante interação entre formuladores e beneficiários, 

pois as principais mudanças acontecem quando muitos atores alteram gradual e 

continuamente suas lógicas de ação. 

De acordo com Lima (2013) e Hodgson (2005), é importante compreender as 

instituições porque elas afetam as capacidades dos atores políticos, evidenciam as causas e 

necessidades das regras, bem como as trajetórias do desenvolvimento. A partir de suas 

contribuições, identificamos que estudar os processos de mudança política nos auxiliam na 
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compreensão da trajetória realizada por essas instituições, das capacidades dos atores políticos 

envolvidos e do significado que elas representam em determinado contexto histórico.  

Analisando as políticas como instituições, descrevemos os tipos de mudanças 

definidos por Streeck e Thelen (2009) para, posteriormente, relacioná-las às políticas 

identitárias no Brasil. Conforme as classificações organizadas por esses autores, existem cinco 

tipos de mudanças15: deslocamento, camada, deriva, conversão e exaustão. Porém, nos 

deteremos na explanação da mudança por conversão, uma vez que a identificamos em um dos 

processos de mudança política sobre ações afirmativas. 

A mudança por conversão corresponde aos novos objetivos elaborados para 

instituições antigas. Nesse caso, são utilizados os mecanismos de redirecionamento e 

reinterpretação diante de falhas existentes entre regras e decreto. As falhas acontecem por 

falta de revisão durante o design institucional, ou seja: pelo limite cognitivo dos 

formuladores; por regras institucionais ambíguas, ocasionadas por negociações políticas em 

busca de aliados; por subversão de atores estratégicos; pelo contexto das alterações temporais 

e históricas. No caso dessa mudança, as instituições não estão fadadas à extinção, mas à 

reorganização para atenderem a novas lógicas e atores. 

Diante do exposto, compreendemos políticas públicas como um conjunto de 

procedimentos formais diretamente relacionados ao poder do Estado, elaboradas sob a 

influência de diversos grupos de atores sociais com interesses divergentes para solucionar 

conflitos de maneira pacífica e serem partilhadas pela sociedade como um todo. Assim sendo, 

apresentam o resultado de conflitos e tensionamento, configuram-se fatores condicionantes 

das relações sociais estabelecidas e também são condicionadas por elas (RUA, 2017; 

ROGRIGUES, 2011; ARAÚJO; ALMEIDA, 2010). O processo em que são constituídas 

determina elementos que revelam sua natureza. Sobre isso, Lowi (1964; 1985) aponta quatro 

tipos de política que possuem suas características específicas reveladas nos próprios processos 

de decisão, modos de restrições, delineando suas formas de política estrutural, processos 

políticos e relações de grupo. Quais sejam: 

 

15 Os outros tipos de mudança citados por Streeck e Thelen (2009) são: 1) Deslocamento – quando novos 

modelos institucionais que surgem e com isso questionam a organização e a prática das instituições tradicionais. 

2) Camada – quando novos elementos relacionados às instituições que já existem surgem alterando seu status de 

estrutura de forma gradual. Há o crescimento de novas instituições sob a estrutura das antigas que acabam sendo 

derrotadas. 3) Deriva – quando as instituições antigas notam as mudanças externas, porém, negligenciam sua 

própria manutenção. Elas não se adaptam às novas circunstâncias e têm como resultado a mudança nas práticas 

da base da instituição. 4) Exaustão – pelo mecanismo de esgotamento, o funcionamento das instituições acaba 

por destruir condições pré-existentes, alteram os custos em relação aos benefícios, limitam o próprio crescimento 

e acabam se extinguindo. 
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a) Constitutivas – “são regras sobre os poderes ou as regras sobre as regras” 

(LOWI, 1985, p.74, tradução nossa16). Elas atendem ao público em geral e conferem poderes 

ou jurisdições, ditam as regras e regulam as disputas políticas desde a etapa da elaboração. 

Por isso, provocam conflitos entre os atores de alto escalão no movimento de disputa por 

poder. Compreendemos a Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) como exemplos de política constitutiva. 

b) Regulatórias – São políticas que regulam a ação dos indivíduos e a oferta de 

serviços ou produtos. Para Lowi (1964), 

 

Políticas regulatórias também tem impactos específicos e individuais, mas elas não 

são capazes do quase infinito montante de desagregação típico das políticas 

distributivas. Embora as leis sejam iniciadas em termos gerais (...) o impacto das 

decisões regulatórias é claramente uma direta captação de custos e/ ou reduzir ou 

expandir as alternativas de indivíduos privados (...). Políticas regulatórias são 

distinguidas das distributivas na medida em que, a curto prazo as decisões 

regulatórias envolvem escolhas diretas, como quem vai ser o indulgente e quem vai 

ser o necessitado. (...) decisões individuais necessitam ser feitas por aplicação a uma 

regra geral e, por isso, se tornar inter-relacionada aos mais altos padrões da lei. 

Decisões se acumulam entre todos os indivíduos afetados pela lei mais ou menos da 

mesma forma (LOWI, 1964, p. 179, tradução nossa17) 

 

De acordo com o autor, todas as políticas governamentais podem ser pensadas 

como regulatórias a longo prazo, uma vez que as decisões governamentais reduzem as 

alternativas privadas sobre o uso dos recursos. Compreendemos a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96 como um exemplo de política regulatória.  

c) Distributivas – São políticas que utilizam recursos arrecadados por 

contribuições coletivas para beneficiar alguns grupos de atores sociais. 

 

[…] Políticas distributivas são caracterizadas pela facilidade com que podem ser 

desagregadas e dispensadas em pequenas unidades, cada unidade mais ou menos 

isolada das demais e de uma regra geral. “Patrocínio”, no sentido mais completo da 

palavra, pode ser compreendido como um sinônimo para “distributivo”. Essas são 

políticas que praticamente não são políticas como um todo, mas são decisões 

altamente individualizadas, que só podem ser chamadas de políticas por 

 

16 “These are referred to as rules about powers or rules about rules” (LOWI, 1985, p. 74). 

17 Regulatory policies are also specific and individual in their impact, but they are not capable of the almost 

infinite amount of disaggregation typical of distributive policies. Although the laws are stated in general terms 

[…], the impact of regulatory decisions in clearly one of directly raising costs and/or reducing or expanding the 

alternatives of private individuals […]. Regulatory policies are distinguishable from distributive in that in the 

short run the regulatory decisions involves a direct choice as to who will be indulged and who deprived. […] 

individual decisions must be made by application of a general and therefore become interrelated within the 

broader standards of law. Decisions cumulate among all individuals affected by the law in roughly the same way. 

(LOWI, 1964, p. 179). 
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acumulação. São políticas em que o indulgente e o necessitado, o perdedor e o 

beneficiário, nunca têm que se confrontar diretamente (LOWI, 1964, p. 179, 

tradução nossa18). 

 

Diante do exposto, compreendemos a construção de escolas públicas como um 

exemplo de política distributiva. 

d) Redistributivas – São políticas que beneficiam apenas alguns grupos de atores 

sociais por meio da arrecadação sobre outros grupos. Assim sendo, aqueles que contribuem 

não são os mesmos que usufruem dos serviços prestados. Elas podem provocar muitos 

conflitos entre os grupos sociais envolvidos. 

 

Políticas redistributivas são como políticas regulatórias no sentido de que as relações 

entre categorias amplas de indivíduos privados estão envolvidas e, portanto, as 

decisões individuais devem estar inter-relacionadas. Mas em todas as outras 

contagens, há grandes diferenças na natureza do impacto. As categorias do impacto 

são muito mais amplas, abordando classes sociais. Elas são, grosseiramente falando, 

ter e não ter, grandeza e pequenez, burguesia e proletariado. O objetivo envolvido 

não é usado com propriedade, mas é a própria propriedade, não tratamento igual, 

mas posse igual, não o comportamento, mas o ser (LOWI, 1964, p. 181, tradução 

nossa19) 

 

De acordo com Lowi (1965), todas as políticas governamentais também podem 

ser consideradas redistributivas a longo prazo, porque algumas pessoas pagam mais taxas e 

usufruem de menos serviços. Destacamos a política de cotas para ingresso nas universidades 

públicas como exemplos desse tipo de política. 

Diante dessas contribuições, ressaltamos a importância de se entender a educação 

infantil também como lugar de luta e lócus de conhecimento. Identificando que ela engendra 

instituições variadas (espaços de luta, grupos e políticas) compreendemos que, a depender da 

atuação dos representantes políticos e dos demais atores sociais envolvidos, pode ou não 

contribuir para a perpetuação de relações étnico-raciais de sobreposição de um pertencimento 

étnico-racial sobre outro. Acreditamos que, em parceria com as famílias, a primeira etapa da 

 

18 Distributive policies are characterized by the ease with which they can be disaggregated and dispensed unit by 

small unit, each unit more or less in isolation from other units and from any general rule. “Patronage” in the 

fullest meaning of the word can be taken as a synonym for “distributive”. These are policies that are virtually not 

policies at all but are highly individualizes decisions that only by accumulation can be called a policy. They are 

policies in which the indulged and the deprived, the loser and the recipient, need never come into direct 

confrontation (LOWI, 1964, p. 179). 

19 Redistributive policies are like regulatory policies in the sense that relations among broad categories of private 

individuals are involved and hence, individual decisions must be interrelated. But on all other counts there are 

great differences in the nature of impact. The categories of impact are much broader, approaching social classes. 

They are, crudely speaking, haves and have-nots, bigness and smallness, bourgeoisie and proletariat. The aim 

involved is not use of property itself, not equal treatment but equal possession, not behavior but being. (LOWI, 

1964, p. 181). 
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educação básica pode e precisa efetivar seu papel de aparelho ideológico. Nesse caso, 

consideramos que deve além de veicular informações, apropriar-se da ciência para reconstruir 

o imaginário social dos indivíduos que dela participam, contribuindo, assim, para 

desintegração do olhar eurocêntrico apregoado pelo Estado desde o período colonial 

brasileiro.  

 

2.2 Educação Infantil: infância, criança e apontamentos legais 

 

Para compreender os movimentos das instituições e das mudanças políticas atuais 

na educação infantil, faz-se necessário o registro das concepções de infância, de criança, de 

educação e de educação infantil que embasam este trabalho. Consideramos que há uma 

complexa teia de relações que deram origem e sustentam as discussões nessa área. Isso 

porque, uma vez que as políticas são construídas por diversos atores sociais com perspectivas 

diversas, entendemos que são permeadas por diversas bases epistemológicas. Além disso, 

identificamos que as reflexões acerca dos processos culturais foram elementos fundamentais 

para analisar as relações étnico-raciais na educação infantil. Portanto, para apresentar os 

construtos teóricos e as mudanças políticas que fundamentam o campo da discussão acerca da 

infância, da criança, da educação infantil e da cultura, mesmo sabendo que tratam-se de linhas 

teóricas com concepções distintas, recorremos a diferentes pesquisas na área das Ciências 

Humanas que compõem os Estudos da Infância, quais sejam: historiografia, sociologia da 

infância e das crianças e da psicologia histórico-cultural.  

Na historiografia internacional, Ariès (1981), pioneiro dos estudos acerca das 

crianças e da infância, afirma, por meio da análise de obras de arte, que da Idade Média até o 

século XII a infância não era visibilizada ou representada. O autor esclarece que no século 

XIII começaram a ser tratadas como adultos em miniatura, não sendo consideradas em suas 

especificidades. Ariès (1981) afirma, ainda, que no século XVI, com as mudanças da Idade 

Moderna, iniciou-se a construção do “sentimento de infância”.  A partir daí, foram pensadas 

roupas específicas e orientações acerca da convivência social da criança; quando ocorreu a 

criação de locais destinados à educação que, inicialmente, eram frequentados apenas pelas 

crianças da elite e, a partir do século XVIII, popularizou-se por todas as classes. 

Ao buscar referências que pudessem nos aproximar da história das crianças no 

país, identificamos uma trajetória de violência e exploração desde os navios portugueses 

direcionados ao Brasil no século XIV. Nesse sentido, Ramos (2013) utiliza outras fontes 

históricas como, por exemplo, contos, registros da economia, relatos dos naufrágios, para 
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apresentar dados que, para nós, revelam contradições da teoria de Ariès (1981) no que refere à 

condição das crianças desde o século XIV. De acordo com Ramos (2013), as embarcações 

portuguesas se valiam também do trabalho infantil e eram vistas como formas de ascensão 

social tanto para aquelas advindas das famílias dos estratos sociais mais baixos, como para 

algumas de classe mais favorecida. Para a realização desse trabalho, eram recrutadas crianças 

que, de acordo com suas origens, recebiam papéis sociais distintos, configurando-se grumetes, 

pajens, órfãs do Rei ou passageiros. 

De acordo com o autor, as crianças pobres na Europa eram vistas, tal qual os 

negros escravizados, em condição próxima a de animais falantes. Em função da falta de mão 

de obra adulta e de baixa expectativa de vida das crianças, elas eram vistas como instrumentos 

de trabalho, cuja força da mão de obra deveria ser explorada ao longo de suas curtas vidas. 

Assim, crianças com idade abaixo de 12 anos até adolescentes de 16 anos, órfãs desabrigadas, 

ou as filhas de famílias em situação de rua nas áreas urbanas, ou ainda, as raptadas de famílias 

judias eram recrutadas pela Coroa para o trabalho nas embarcações destinadas ao Brasil e às 

Índias, quando trabalhavam como grumetes. Neste contexto, Ramos (2013) registra dois tipos 

de relações dos adultos com as crianças: a relação das famílias em situação de rua, que não 

apresentava sentimentos dos adultos para com as crianças e as viam apenas como problema 

econômico que poderia ser solucionado com a mão de obra nas embarcações, quando 

geravam lucro à família ou deixavam de gerar despesas; e, a relação das famílias judias que 

demonstravam afetividade pela criança e sofrimento diante de seus raptos. 

O autor relata que o trabalho no navio, considerado como a principal escola para 

essas crianças, apesar de penoso, era compreendido como forma de ascensão social, pois, se 

sobrevivessem poderiam fazer carreira na Marinha utilizando suas formações práticas e 

ocupar os demais cargos, embora muitos não conseguissem chegar ao cargo de pilotos pela 

falta do domínio da leitura. 

Já os pajens, de acordo com Ramos (2013), eram crianças recrutadas de algumas 

famílias pobres portuguesas, mas em maior parte dos setores médios urbanos e alguns filhos 

de oficiais. A intenção das famílias era de que seus filhos fossem inseridos na expansão 

marítima e ascendessem socialmente, revelando outra forma de preocupação e relação afetiva 

com as crianças à época. As condições de vida dos pajens eram menos difíceis que as dos 

grumetes, pois realizavam tarefas menos arriscadas e recebiam certa proteção dos oficiais.  

O autor registra que as órfãs do Rei eram meninas órfãs entre 14 e 16 anos que 

eram mandadas para o Brasil com destino ao casamento com portugueses solteiros de baixa 

nobreza. Ramos (2013) apresenta, ainda, a figura das crianças passageiras dos navios, que 
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eram filhos dos oficiais que não possuíam obrigações e os acompanhavam para aprender o 

ofício e as crianças de até cinco anos que acompanhavam seus pais, cujas condições de vida 

estava relacionada à classe social de sua família, sofrendo mais as de origem subalterna e 

menos os filhos da elite. O autor afirma que as crianças eram as primeiras a sofrer com as 

mazelas das naus e, por isso, com as altas taxas de mortalidade e quando sobreviviam, 

passavam por difícil processo que lhes cobrava o abandono de suas condições de crianças 

para assumirem a conduta de adultos. 

Assim, compreendemos que apesar dos registros relacionados ao sentimento de 

adultos em relação ao afastamento compulsório de seus filhos, seja pela mortalidade infantil 

ou por conflitos sociais conforme os descritos por Ramos (2013), as histórias dos grumetes, 

dos pajens ou mesmo dos filhos dos oficiais nas embarcações e, depois, das crianças filhas 

dos escravos, evidenciam o lugar social das crianças. Tais registros revelam que o papel social 

das crianças foi, por muito tempo, relacionado ao trabalho pela perspectiva da concepção de 

que deveriam aprender ofícios úteis à sociedade que seriam melhor desempenhados na vida 

adulta. Isto porque, mesmo em situações sociais diferentes, as crianças participavam da 

tripulação e da vida social na colônia na condição de aprendizes. A exploração de diversas 

naturezas ocorreu sempre no âmbito das relações estabelecidas em função de sua 

característica de fragilidade física, advinda de sua condição etária. 

Diante das funções atribuídas às crianças, compreendemos que desde o período 

colonial elas foram percebidas, no Brasil, como seres que se diferenciavam do adulto. Logo, 

sua condição biológica, associada ao seu período da vida, era considerada no estabelecimento 

de seu lugar social de aprendizes. Diante disso, identificamos que as concepções de criança, 

infância e educação estão relacionadas, ao longo do tempo, entrelaçadas no bojo dos 

contextos históricos. Nesse sentido, apresentamos apontamentos históricos e teóricos desta 

tríade para compreender como elas se constituem no campo das políticas públicas. 

Abramowicz et al (2011), por meio de pesquisa sobre a iconografia de crianças no 

Brasil nos séculos XIX e XX, notaram que os assuntos tratados referiam-se a modos de 

educação e cuidados que se diferenciavam considerando gênero, cor e classe social: 

 

[...] encontramos assuntos referentes ao como educar as crianças, o que fazer com 

elas, como medicá-las, higienizá-las, ou seja, assuntos sobre a maneira pela qual a 

criança deve ser construída, educada, civilizada, alimentada, etc. Ou melhor, 

assuntos sobre como “produzir” determinado tipo de crianças, que práticas e 

discursos devem incidir sobre os adultos, de maneira a afetar e se estender sobre as 

crianças para a solução de uma certa maneira de ser e de viver como as crianças e 

consequentemente de ter e construir uma infância. Neste período (...) havia uma 
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forma de ser menina e de ser menino, negro e branco, pobre e rico (ABRAMOWICZ 

et al, 2011, p. 269) 

 

De acordo com Maciel e Neto (2006), a Companhia de Jesus se responsabilizou 

pelo método educacional brasileiro até o século XVIII. Conforme exposto por Abramowicz et 

al (2011), orientações de várias áreas do conhecimento se dedicavam a preparar as crianças 

ensinando-lhes códigos de comportamento que eram distintos a depender da condição social 

das crianças e suas famílias. 

Marcílio (2006) registra a forma como a sociedade procedia com as crianças órfãs. 

De acordo com a autora, as rodas dos expostos administradas pelas Santas Casas de 

Misericórdia funcionaram no Brasil ao longo do século XVIII e início do século XIX e 

acolhiam bebês abandonados em três cidades, sendo que nos demais municípios eles ficavam 

sob a responsabilidade das Câmaras, que atendia uma pequena parcela. Marcílio (2006) 

informa que a maioria das crianças abandonadas acabava morrendo, contudo, as 

sobreviventes, que não eram atendidas pelas rodas ou pelas Câmaras, eram adotadas por 

famílias. Os trechos seguintes evidenciam algumas condições relevantes sobre as crianças e a 

condição da infância pobre: 

 

Foram poucos os casos de roda de expostos que tiveram condições de asilo para os 

expostos. Buscava a rodeira colocar logo o bebê recém-chegado em casa de uma 

ama-de-leite, onde ficaria, em princípio, até a idade dos três anos. Mas procurava-se 

estimular a ama a manter para sempre a criança sob sua guarda. Neste caso, e até a 

idade dos 7 anos, em alguns casos, e de 12 anos, em outros, a Santa Casa pagava-

lhes um estipêndio pequeno. A partir daí, poder-se-ia explorar o trabalho da criança 

de forma remunerada, ou apenas em troca de casa e comida, como foi o caso mais 

comum (MARCÍLIO, 2006, p. 74 e 75). 

[...] 

Como as Misericórdias não podiam abrigar todas as crianças que voltavam do 

período de criação em casas de amas, e como estas só em minoria aceitavam 

continuar criando as crianças, passado o período em que recebiam salários grande 

parte das crianças ficava sem ter para onde ir. Acabavam perambulando pelas ruas, 

prostituindo-se ou vivendo de esmolas ou pequenos furtos [...] (MARCÍLIO, 2006, 

p. 75). 

Preocupada sempre com essa situação, a roda buscava casas de famílias que 

pudessem receber as crianças como aprendizes – no caso dos meninos – de algum 

ofício ou ocupação (ferreiro, sapateiro, caixeiro, balconista etc.) e, no caso das 

meninas, como empregadas domésticas. Para meninos havia ainda a possibilidade de 

serem enviados para as Companhias de Aprendizes Marinheiros ou de Aprendizes 

do Arsenal da Guerra, verdadeiras escolas profissionalizantes dos pequenos 

desvalidos, dentro de dura disciplina militar (MARCÍLIO, 2006, p. 76). 

 

Diante disto, compreendemos que o funcionamento das rodas dos expostos nas 

Santas Casas de Misericórdia e os encaminhamentos dados às crianças após completarem os 

sete anos de idade, contribuíram para que as desigualdades já presentes fossem mais 
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fortemente instituídas. Identificamos, portanto, que a diferenciação dos códigos de 

comportamento utilizados na educação das crianças contribuiu, desde o Brasil colonial, para 

estratificação social e construção das relações de poder. 

Além dessa alternativa de educação formal para as crianças, recorremos à Maciel 

e Neto (2006, p. 470) para registrar que a partir do século XVIII, com o advento das reformas 

pombalinas, que desejavam modernizar a colônia, o ensino formal tornou-se responsabilidade 

da Coroa Portuguesa quando “a metodologia eclesiástica dos Jesuítas é substituída pelo 

pensamento pedagógico da escola pública e laica”. Contudo, os autores afirmam que “[...] 

pode-se notar a presença, já nessa época, de dois tipos de escola (uma para os filhos da 

nobreza e burguesia e outra para os grupos sociais menos abastados) [...] (MACIEL; NETO, 

2006, p. 472). 

A partir das contribuições de Maciel e Neto (2006) e Abramowicz et al (2011), 

refletimos que os cuidados médicos e pedagógicos direcionados às crianças, carregam traços 

da desigualdade que se materializaram nas diversas áreas das relações sociais. Assim, com a 

educação dos jesuítas somadas às orientações da medicina, os códigos de comportamento 

diferenciados influenciaram em oportunidades de educação desiguais. E, por meio do disposto 

por Marcílio (2006), compreendemos que as companhias dos aprendizes garantiram que a 

desigualdade continuasse a ser implantada pelo trato com as crianças e com a infância pobre 

pela via da educação formal. Como ficavam em regime de internato e eram submetidas a uma 

condição calamitosa de atendimento e a correções físicas, identificamos que a escravidão 

continuava a ser reproduzida naqueles espaços. 

Ainda em relação aos processos educativos destinados às crianças, de acordo com 

Kuhlmann Jr. (2000, p. 8), as creches começaram a se difundir no Brasil a partir da década de 

1870 e, já no início do século XX, previa uma educação assistencialista, de baixo custo, 

promovendo a “pedagogia da submissão, que pretendia preparar os pobres para aceitar a 

exploração social”. O autor esclarece que houve no período do governo militar, de 1975 a 

1985, intenções divergentes entre a perspectiva governamental e a dos movimentos sociais em 

relação à relevância da educação infantil: 

 

As instituições de educação infantil tanto eram propostas como meio agregador da 

família para apaziguar os conflitos sociais, quanto eram vistas como meio de 

educação para um a sociedade igualitária, como instrumento de libertação da mulher 

do jogo das obrigações domésticas, como superação dos limites da estrutura 

familiar. As idéias socialistas e feministas, nesse caso, redirecionavam a questão do 

atendimento à pobreza para se pensar a educação da criança em equipamentos 

coletivos, como uma forma de se garantir às mães o direito ao trabalho. A luta pela 
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pré-escola pública, democrática e popular se confundia com a luta pela 

transformação política e social mais ampla (KUHLMANN JR., 2000, p. 11). 

Kuhlmann Jr. (2000) menciona que a entrada das mulheres de classe média no 

mercado de trabalho oportunizou que a educação infantil fosse pensada para além do 

atendimento aos pobres. 

A partir das contribuições de Pardal (2005), Kuhlmann Jr. (2000) e Oliveira et al 

(1992), compreendemos o fato de que a ampliação da participação das mulheres no mercado 

de trabalho e as péssimas condições de trabalho oferecidas nas indústrias geraram 

reivindicações e greves trabalhistas que denunciavam, dentre outras coisas, o trabalho infantil 

e solicitavam a criação de creches para os filhos dos operários. 

Para Pardal (2005), a mortalidade infantil das crianças pobres e o papel materno 

começaram a ser vistos de maneira diferente após a independência. A autora afirma que: 

 

[...] no Brasil a creche teve por finalidade liberar a mão-de-obra da mãe pobre, o da 

escrava ou ex-escrava (PARDAL, 2005, p. 62).   

[...] 

A creche poderia também fornecer à classe dominante um ganho secundário. Além 

de libertar a mão-de-obra feminina e garantir a sobrevivência das crianças da classe 

trabalhadora, ela podia ser um lugar privilegiado de controle sobre essa classe. As 

creches e salas de asilo, portanto, com raras exceções, assumirão o caráter 

controlador que a filantropia delegou à escola (PARDAL, 2005, p. 70).   

 

Por meio das elaborações de Pardal (2005), Kuhlmann Jr. (2000) e Oliveira et al 

(1992) compreendemos que as primeiras creches surgiram a partir da década de 1930, na 

perspectiva assistencialista, para atender as necessidades do mercado e da família e para 

controle das classes mais abastadas. Somente no fim século XX, com a Constituição da 

República Federativa do Brasil (5), de 5 de outubro de 1988 e com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 a criança 

passou a ser o sujeito central do processo educativo.  

Diante desse contexto histórico, observamos que a situação das crianças pobres se 

configurou uma janela política para que outras questões sociais ascendessem à agenda 

governamental, o que pode justificar a demora para que fossem reconhecidas como atores 

sociais com direitos específicos. 

Portanto, corroboramos com o entendimento de Sarmento (2008) e Corsaro 

(2011) quando se referem às crianças como um grupo subalternizado. Para isso, elas foram 

concebidas por muito tempo como um “vir a ser”, como aprendizes que não tinham nada a 

ensinar, foram exploradas e sofreram com a dominação etária, étnica, dentre outras. Elas 

tiveram seus corpos disciplinados sob o respaldo do Estado, que se apropriou de campos 



 

61 

 

disciplinares como a medicina, o direito, a psicologia e a educação para perpetuar as relações 

de desigualdade estabelecidas desde o período colonial.  

Apesar de compreendermos a importância dos dispositivos legais de 1988 e 1996, 

notamos que essa sobreposição das forças do adulto sobre a condição da criança não sessou e 

está presente em diversas esferas das relações sociais em função de sua condição etária. 

Diante dessa relação de dependência que subalterniza a criança, Sarmento (2008) define a 

infância como uma categoria geracional que depende de outras: 

 

[...] a infância depende da categoria geracional constituída pelos adultos para a 

provisão de bens indispensáveis à sobrevivência dos seus membros, e essa 

dependência tem efeitos na relação assimétrica relativamente ao poder, ao 

rendimento e ao status social que têm os adultos e as crianças, sendo esta relação 

transversal (ainda que não independente) das distintas classes sociais. Por outro 

lado, o poder de controle dos adultos sobre as crianças está reconhecido e 

legitimado, não sendo verdadeiro o inverso, o que coloca a infância – 

independentemente do contexto social ou da conjuntura histórica – numa posição 

subalterna à geração adulta (SARMENTO, 2008, p. 22). 

 

A partir das contribuições deste autor, consideramos que reconhecer a condição de 

subalternização da criança e a característica de dependência da infância em relação à outras 

categorias sociais, não significa afirmar que ela é apenas determinada pela ação do adulto.  

Nesse sentido, define infância como: 

 

[...] esse período socialmente construído em que as crianças vivem suas vidas – é 

uma forma estrutural. Quando nos referimos à infância como uma forma estrutural 

queremos dizer que é uma categoria ou uma parte da sociedade, como classes sociais 

e grupos de idade. Nesse sentido, as crianças são membros ou operadores de suas 

infâncias. Para as próprias crianças, a infância é um período temporário. Por outro 

lado, para a sociedade, a infância é uma forma estrutural permanente ou categoria 

que nunca desaparece, embora seus membros mudem continuamente e sua natureza 

e concepção variem historicamente (CORSARO, 2011, p. 15, 16 – grifos do autor).  

 

Nesta perspectiva, Sarmento (2008) esclarece que ela não depende das pessoas 

que a compõem, e, por isso, é estrutural, uma vez que a categoria permanece mesmo com a 

mudança de seus membros. É importante ressaltar que a infância não ocorre de maneira igual 

para todos nesse período da vida, nem apresenta as mesmas características em sociedades 

diferentes. De acordo com o autor, ela é homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. A 

homogeneidade se trata da característica macro de categoria social geracional e da relação de 

dependência com outras categorias geracionais como classes, gênero e etnia. 

Sobre a heterogeneidade, Siqueira (1997, p. 3) afirma que “[...] não há uma 

concepção de infância que possa ser universalizada, uma vez que não existe uma única 
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infância, mas infâncias no plural”, isto porque o terreno em que estas infâncias são 

construídas se dá na contradição das classes e por aquilo que o modo econômico de produção 

enseja em relação às formas de sociabilidade humana. 

Khoan (2004) enfatiza que: 

 

Em certo sentido, há duas infâncias. Uma é a infância majoritária, a da continuidade 

cronológica, da história, das etapas do desenvolvimento, [...]. Existem também 

outras infâncias, que habitam outras temporalidades, outras linhas, infâncias 

minoritárias. Infâncias afirmadas como experiência, como acontecimento, como 

ruptura da história, [...]. Habitamos muitos espaços, muitas temporalidades, muitas 

infâncias. [...] Uma e outra infância não são excludentes. [...] Uma infância afirma a 

força do mesmo, do centro, do tudo; a outra, a diferença, o fora, o singular. Uma 

leva a consolidar, unificar e conservar; a outra a irromper, diversificar e revolucionar 

(KHOAN, 2004, p.4 e 5). 

 

Desta forma, compreendemos que a heterogeneidade engloba diversas realidades 

situadas em tempos e contextos sociais múltiplos e trata-se de muitas infâncias particulares 

que compõem a categoria geracional da infância a cada momento histórico. 

Sarmento (2015) trata da heterogeneidade ao afirmar que a geração da infância é 

marcada pela história, que, por sua vez, é constituída por crianças e adultos concebidos como 

atores sociais. A partir de suas contribuições, compreendemos que há uma mútua influência 

entre a infância socialmente instituída e as práticas sociais das crianças 

 

Os adultos caracterizam a infância pela aplicação de processos de administração 

simbólica das crianças, isto é, pela indução de normas de conduta, permissões e 

interdições e pela configuração de imagens sociais sobre a infância. As práticas 

sociais das crianças, por seu turno, reconfiguram os lugares institucionais da 

infância em cada momento, em função da sua interpretação das regras e dos 

processos de indução comportamental desenvolvidos pelos adultos (SARMENTO, 

2015, p.72). 

 

Assim sendo, compreendemos que as imagens sociais da infância alimentam as 

normas de conduta estabelecidas, porém, são também afetadas pelas práticas sociais das 

crianças em um processo de reconfiguração contínua dos lugares institucionais de 

atendimento à infância.  

Para Sarmento (2008, p. 22) “existe infância na medida em que historicamente a 

categoria etária foi constituída como diferença e que essa diferença é geradora de 

desigualdade”. Conforme o autor, as desigualdades são construídas a partir das diferenças 

entre as categorias estruturais que ocorrem de maneira diacrônica e sincrônica: 

 

No plano diacrónico, essas diferenças e contradições ocorrem a propósito das várias 

e sucessivas imagens sociais construídas sobre a infância e aos vários papeis sociais 
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atribuídos [...]. No plano sincrónico, essas diferenças e contradições operam por 

efeito da pertença a diferentes classes sociais, ao género, à etnia, ao contexto social 

de vida (urbano ou rural), ao universo linguístico ou religioso de pertença, etc. 

(SARMENTO, 2008, p. 8). 

 

A partir das reflexões do autor entendemos que os papéis sociais atribuídos pelo 

plano diacrônico se referem às construções sociais de concepções de atividades específicas 

para a infância. Já o plano sincrônico trata das construções sociais que agrupam as crianças e 

suas infâncias a outras categorias geracionais.  

Khoan (2004) aborda a infância como um tempo intenso da vida da criança que 

engendra potencialidade. O autor afirma que tão importante quanto perceber que a infância 

têm sido mais frequentemente objeto de discussão é notar a existência de diversas infâncias 

constituídas em inúmeros momentos históricos e sociais. Entender a criança constituída, tanto 

como etapa da vida quanto como potencialidade, nos permite pensar na educação infantil 

como forma de oportunizar transformações sociais. Para Siqueira (1997) a infância diz 

respeito a um tempo da vida que necessita ser reconhecido junto à compreensão da criança 

como sujeito desse processo histórico. 

Para Barbosa e Horn (2008) as crianças são  

 

[…] protagonistas do seu desenvolvimento, realizado por meio de uma interlocução 

ativa com seus pares, com os adultos que as rodeiam, com o ambiente no qual estão 

inseridas. As crianças são capazes de criar teorias, interpretações, perguntas, e são 

co-protagonistas na construção dos processos de conhecimento. Quando se propicia 

na educação infantil a aprendizagem de diferentes linguagens simbólicas, 

possibilita-se às crianças colocar em ação conjunta e multifacetada esquemas 

cognitivos, afetivos, sociais, estéticos e motores (BARBOSA; HORN, 2008, p. 28). 

 

Sarmento (2008; 2009; 2015) apresenta perspectiva análoga a essa quando define 

criança como cidadão, sujeito de plenos direitos, ator social que contempla unidade e 

diversidade, constituída de elementos biológicos, psicológicos e sociais. No que se referem 

aos elementos sociais, Kramer e Nunes (2013) definem as crianças como partícipes que 

intervêm na realidade com as capacidades de aprender, se formar, e, transformar a realidade 

reelaborando e recriando o mundo. 

Desse modo, a criança é compreendida conceitualmente também como cidadã, 

sujeito de direitos, ator social, protagonista, partícipe que engendra características biológicas, 

psicológicas, sociais, singulares e universais. Identificando-a como tal, os autores apontam a 

necessidade do acesso a linguagens simbólicas, interações para movimentação de esquemas 

psíquicos, sociais e motores para aprender e desenvolver as habilidades de interpretação, 
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questionamento, reelaboração, criação de teorias, intervenção e transformação na/da 

realidade. 

Corsaro (2011) afirma que as rotinas culturais possibilitam às crianças o acesso a 

conhecimentos socioculturais. De acordo com o autor, elas ingressam nessas rotinas desde o 

nascimento por meio da ação das famílias e em pouco tempo começam a interagir em outros 

locais institucionais. Neste movimento, suas participações nas rotinas adulto-criança 

provocam questionamentos ou perturbações em suas vidas e suas intervenções nas culturas 

adultas são motivadas para responder aos questionamentos do universo infantil. À medida que 

se constituem partícipes, produzem culturas infantis. 

Para Sarmento (2008) 

 

As culturas da infância são geradas nas interacções de pares e no contacto com os 

adultos. Espelham as diferenças culturais e são por isso declináveis no plural: é de 

multiculturalidade que se trata, na verdade. No entanto, as culturas da infância não 

são a reprodução mais ou menos fiel das culturas adultas; tão pouco são culturas 

adultas diminuídas, imperfeitas ou miniaturizadas. A diferença das culturas da 

infância decorre do modo específico como as crianças, como seres biopsicosociais 

com características próprias, simbolizam o mundo, nomeadamente pela conjugação 

que fazem de processos e dimensões como o jogo, a fantasia, a referência face aos 

outros e a circularidade temporal (SARMENTO, 2008, p. 22). 

 

Diante disso, compreendemos as culturas de pares como aquelas que possibilitam 

a efetivação da participação cultural das crianças. Isso porque Corsaro (2011) afirma que elas 

são as construções coletivas da cultura por grupos de crianças que possuem convivência 

diária, com o objetivo de significarem o mundo adulto e buscarem respostas aos seus 

problemas. Nesses momentos, elas internalizam regras previsíveis que lhes oferecem 

segurança e descobrem que elas também podem ser variadas. Assim, as crianças se apropriam 

de informações e conhecimentos do mundo adulto, os significam e participam ao 

reproduzirem as culturas vivenciadas, interpretarem e criarem outras em um processo não 

linear.  

Para isso, Corsaro (2011) afirma que as crianças partem da cultura material e 

simbólica, definindo-a como: 

 

Por cultura simbólica da infância queremos apontar várias representações ou 

símbolos expressivos de crenças, preocupações e valores infantis (Griswold, 1994, 

p. 3). As três fontes primárias da cultura simbólica da infância são: a mídia dirigida 

à infância (desenhos, filmes e outros), a literatura infantil (especialmente os contos 

de fadas) e os valores míticos e lendas (Papai Noel, a Fada do Dente e outros). As 

informações provenientes dessas três fontes são mediadas principalmente por 

adultos nas rotinas culturais em família e em outros ambientes (CORSARO, 2011, p. 

134). 
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[...] 

Por cultura material da infância quero dizer vestuário, livros, ferramentas artísticas e 

de alfabetização (lápis de cor, canetas, papel, tintas, etc.) e, mais especialmente, 

brinquedos. As crianças podem usar, e muitas vezes o fazem, alguns desses objetos 

para produzir outros artefatos materiais das culturas infantis (por exemplo, desenhos, 

pinturas, estruturas em blocos, brincadeiras improvisadas e rotinas e assim por 

diante) (CORSARO, 2011, p. 145). 

 

Portanto, as crianças produzem as culturas infantis por meio do convívio entre 

pares e do diálogo com a cultura mais ampla. É assim que elas influenciam a cultura adulta. 

Desta forma, Kramer e Nunes (2013) salientam que: 

 

Com base em Benjamin (1987a e 1987b), Bakhtin (1988) e Vigotski (2009a), 

concebemos as crianças como produtoras de cultura, constituídas por sua classe 

social, sua etnia, seu gênero e por diferenças físicas, psicológicas e culturais. Seu 

desenvolvimento cultural implica construir a história pessoal no âmbito da história 

social. As crianças sofrem ações da estrutura social em que estão inseridas e, nas 

interações com seus pares e com os adultos, recriam as culturas em que estão 

imersas (KRAMER; NUNES, 2013, p. 36). 

 

Este fato revela que, mesmo em condição de subordinação etária como tratado 

anteriormente, as crianças intervêm nas culturas adultas, não sendo apenas influenciadas por 

essa categoria estrutural. Com isso, elas provocam transformações ao reinterpretarem as 

culturas, ao se integrarem a elas. 

Sendo assim, pautamo-nos pela concepção de Corsaro (2011), Sarmento (2008), 

Kramer e Nunes (2013) quando definem a criança como sujeito social e histórico, ator em 

ação, cuja identidade difere-se da do adulto e, por isso, apresenta uma forma específica de ver 

e significar o mundo. Imersa na cultura de pares, ela é capaz de construir culturas infantis que 

fortalecem normas e valores, contribuindo para a sua preservação, mas também ressignificam 

as culturas adultas. 

Compreendemos que a instituição de educação, por possibilitar às crianças 

construções coletivas, por meio de relações estabelecidas na convivência diária e da 

exploração de elementos da cultura material e simbólica, se constitui em espaço privilegiado 

de interação entre pares e de elaboração das culturas infantis. A educação formal, que ocorre 

no interior das instituições educacionais, de acordo com Brandão (1985) e Freire (1993; 1987) 

pode contribuir para perpetuar as desigualdades estabelecidas na sociedade ou pode contribuir 

para trilharmos um caminho de igualdade e liberdade.  

Como apresentamos anteriormente, a escola foi, por muito tempo, um lócus de 

práticas etnocêntricas que construía relações de desigualdade. Neste caso, as crianças eram 

percebidas como aquelas cuja dominação poderia render frutos para o projeto de nação 



 

66 

 

unificada que se estabelecia no país. Consideramos que essa trajetória que engendra a 

naturalização das desigualdades sociais no imaginário social ainda pode ser alimentada, 

sobretudo na educação infantil, etapa em que a dominação etária pode ocorrer de maneira 

mais enfática. 

A pedagogia libertadora, embora dialogue em perspectiva diferente da sociologia 

da infância, contribui para a demarcação da concepção de educação defendida no presente 

trabalho. Ao discutir sobre a educação bancária, Freire (1987) trata da dominação, da 

opressão e da desumanização em uma concepção mais ampla. Portanto, suas contribuições 

nos levam a reflexões sobre a educação das relações étnico-raciais na educação infantil. O 

autor defende uma educação que considere o saber dos alunos, que seja estabelecida por meio 

da comunicação e da participação dos mesmos. Esse tipo de educação, para Freire (1987, p. 

64), precisa identificar o pensamento como instrumento de mudança, que deve partir da 

realidade: “E, se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora na ação sobre o 

mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não será possível a superposição 

dos homens aos homens”. 

Nesta perspectiva, as relações estabelecidas na instituição de educação assumem a 

perspectiva de libertação e, para isso, problematiza que: 

 

A libertação autêntica, que é a humanização em processo (...). É práxis, que implica 

a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. (FREIRE, 1987, 

p. 67). 

Enquanto a prática “bancária”, por tudo o que dela dissemos, enfatiza, direta ou 

indiretamente, a percepção fatalista que estejam tendo os homens de sua situação, a 

prática problematizadora, ao contrário, propõe aos homens sua situação como 

problema (FREIRE, 1987, p. 74). 

 

Assim, identificamos as relações étnico-raciais como situações a serem 

problematizadas desde a educação infantil para que a educação seja libertadora, 

transformadora e, portanto, humanizadora. Para isso, conforme proposto por Freire (1987) ela 

precisa ser dialógica: 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa (...). Existir 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. 

(...) dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 

homens (FREIRE, 1987, p. 78). 

[...] 

Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar 

verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, 

reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade (FREIRE, 1987, p. 82). 
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Defendemos, pois, a educação como prática política libertadora, 

problematizadora, dialógica. Para isso, ela deve considerar a historicidade dos sujeitos com o 

objetivo de oportunizar a apropriação do patrimônio histórico-cultural da humanidade e 

contribuir na formação de seres conscientes e autônomos que se afirmem na cidadania plena. 

Acreditamos que, dotados dessas capacidades, os sujeitos possam usufruir e exigir seus 

direitos em movimento de atuação política e contribuir na transformação das culturas e, 

portanto, da realidade social estabelecida. 

Diante disto, apresentamos apontamentos legais para afirmar o contexto teórico 

apresentado e delimitar o lugar da educação infantil no Brasil por meio das políticas públicas. 

Como vimos anteriormente, as políticas públicas são resultados de complexos processos que 

englobam muitos atores sociais. Com o objetivo de solucionar pacificamente os conflitos 

sociais, são construídas no bojo das interações sociais com e para os sujeitos que desfrutam da 

vida em sociedade. Elas instituem normas para a convivência comum e, para isso, tanto 

partem de práticas sociais como as influenciam. A educação institucionalizada das crianças 

pequenas, como uma das práticas sociais também perpassa os caminhos legais. Conforme 

Nunes (2005): 

 

[…] as práticas sociais desenvolvidas no campo das políticas sociais públicas 

correspondem no plano ideopolítico, as representações acerca de seus destinatários, 

num complexo processo de constituição do reconhecimento social desses sujeitos. 

Isto significa que a institucionalidade da vida em sociedade, ao definir as práticas 

sociais que a orientam, define também o lugar dos sujeitos que vão, ao longo de sua 

existência social, integrá-las. E esta integração começa nos primeiros anos, da 

primeira infância (NUNES, 2005, p. 73). 

 

Os documentos normativos para a educação infantil no Brasil revelam, portanto, 

além de marcos legais importantes, concepção de educação, educação infantil, criança, 

infância, aprendizagem e desenvolvimento que fundamentaram a construção desses 

documentos e que orientam as práticas pedagógicas nessa etapa da educação. Sendo assim, 

neste estudo apresentamos as leis e normativas importantes para a trajetória da 

institucionalização da educação infantil no Brasil tecendo diálogos com as concepções que 

fundamentam esta pesquisa. 

Camões, Toledo e Roncarati (2013) destacam que a Constituição Federal de 

(CF/1988) é considerada um marco legal na trajetória da institucionalização da educação 

infantil no Brasil por ser o primeiro documento a apresentar um capítulo uma seção destinada 

à educação infantil. Ao analisar essa política constitutiva que dita as regras para o 

desenvolvimento de todas as outras políticas, consideramos que foi fundamental no 
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reconhecimento do atendimento educacional às crianças de 0 a 5 anos de idade. Além disso, a 

compreendemos como uma política regulatória, de modo que regula a oferta de serviços 

públicos ofertados às crianças.  Desse modo, configura-se um marco legal na construção dos 

direitos da criança e na legitimação da consideração da infância. Conforme exposto nos 

artigos abaixo, ela concebe a proteção à infância como um direito social e responsabiliza a 

família, a sociedade e o Estado pela seguridade à criança no que se refere aos seus direitos.  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

[...] 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

[...] 

XV - proteção à infância e à juventude; 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) (BRASIL, 

1988, Art. 6º; 24, XV; Art. 227). 
 

O objetivo e os princípios dessa etapa encontram-se descritos no documento 

quando trata da educação de uma maneira geral:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205). 

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. (BRASIL, 1988, Art. 205 e 206). 

 

A lei define o lugar, o recorte etário e as responsabilidades para o 

desenvolvimento do atendimento educacional às crianças. Além disso, dispõe sobre a 

distribuição dos recursos de modo a assegurar a universalização, a garantia do padrão de 

qualidade e equidade apontados no Plano Nacional de Educação. A partir da Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, parte da educação infantil passa a integrar a 

educação básica obrigatória (atendimento para crianças de 4 e 5 anos de idade) e gratuita a ser 

oferecida pelo Estado. 
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Art. 30. Compete aos Municípios: 

[...] 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 

de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

[...] 

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

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

(Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

[...] 

IV- educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

[...] 

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 na educação 

infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) (BRASIL, 

1988, Art. 30, VI; 208, I, IV; 211§ 2º). 

 

Por se tratar de um direito da criança relacionado à proteção da infância e aos 

objetivos mencionados, a educação não poderia mais assumir um caráter assistencial em que 

os cuidados físicos eram evidenciados. A proposta de atendimento às crianças pequenas 

precisaria ser reestruturada e a responsabilidade do Estado acerca das condições materiais 

para isso foram firmadas. Diante disto, reafirmamos a observação de Oliveira et al (1992), 

quando registra que, por meio dessa constituição, a educação infantil passou a ser 

compreendida como um direito da criança e um dever do Estado. Compreendemos que esse 

dispositivo transformou a concepção de criança, de infância vigente até aquele momento. A 

partir dela, houve uma mudança no rumo das políticas públicas de atendimento à infância que, 

até então, eram formuladas e implementadas com o objetivo de responder a outros problemas 

sociais. Consideramos que as crianças começaram a deixar o papel periférico passando à 

centralidade da discussão sobre educação formal. 

A partir das repercussões do movimento democrático da Constituinte de 1988, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 8. 069 de 13 de julho de 1990, também 

marcou o cenário das políticas de educação infantil no país. Identificamos, nesse dispositivo, 

características de uma política constitutiva que objetiva a proteção da infância e da criança 

também por meio da educação. Isto porque consideramos que ela dita regras sobre os poderes 

ao definir que União, Estados, Distrito Federal e Municípios se articulem para elaborar 

políticas públicas e efetivem ações que coíbam a violência nas formas de educação de 

crianças. Para isso, enfatiza a formação continuada e a capacitação de profissionais da 

educação com vistas à prevenção e enfrentamento da violência contra esses sujeitos:  
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Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de 

forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações 

destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e 

difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo 

como principais ações: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

[...] 

III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e 

assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências 

necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao 

enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o 

adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) (BRASIL, 1990, Art. 70-A, III) 

 

Em 8 de março de 2016, a Lei nº 13.257 definiu o conceito de primeira infância: 

“Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os 

primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança” (BRASIL, 

2016, Art. 2º). A partir disso, o ECA (1990) determinou a necessidade de políticas para a 

primeira infância, destinadas à formação do professor, ao apoio às famílias, para o 

atendimento da saúde e o desenvolvimento integral das crianças: 

 

Art. 11.  É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o 

princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

[...] 

§ 3o Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na 

primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de 

sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento 

que se fizer necessário. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

No campo das políticas públicas específicas para a educação, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, configura-se a de 

maior peso, uma vez que fundamenta e regula toda a educação nacional. Assim, embora 

reconheça os mais variados espaços de convivência humana como provedores de processos 

formativos, legisla para a educação escolar. Em consonância com os dispositivos constitutivos 

reafirma o recorte etário da educação básica obrigatória, a relevância social e as 

responsabilidades para o desenvolvimento da educação formal no país. Acerca do espaço a ser 

desenvolvido, aduz que aconteça “[...] predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias.” (BRASIL, Art. 1º, § 1º).  

A LDB (1996) estabelece para a educação infantil a finalidade de promover o 

desenvolvimento integral da criança e, de acordo com Leite Filho e Nunes (2013) marca a sua 

história ao defini-la como a primeira etapa da educação básica: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art21
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Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 (BRASIL, 1996, Art. 

29). 

 

Identificamos, portanto, que as repercussões dessa lei possibilitaram a mudança 

política que incluiu a Emenda Constitucional nº 59/2009 na CF (1988), tornando parte da 

educação infantil obrigatória. 

A LDB (1996) também distingue o atendimento tendo como critério a faixa etária: 

  

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 as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996, Art. 30, I, II). 

 

Sobre esse assunto, Souza (2012) chama a atenção para o fato de que a divisão por 

faixa etária pode fragmentar as duas fases e provocar uma compreensão de que para a 

primeira enfatiza-se o cuidado e que a escolarização seja característica na segunda. De acordo 

com esta autora, isso pode acarretar, inclusive, o isolamento e a fragilização do atendimento 

de 0 a 3 anos por meio de políticas de financiamento distintas. Nesse sentido, compreendemos 

que a divisão por faixa etária pode trazer alguns problemas no processo de implementação 

dessa política no que refere à concepção adotada por instituições e atores sociais para o 

trabalho com cada etapa, além de influenciar negativamente a formulação de outras políticas 

educacionais. 

Outras medidas regulatórias previstas na lei influem diretamente sobre a 

avaliação, os currículos e na concepção de atendimento a ser oferecido para as crianças da 

educação infantil:  

 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

[...] 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 

seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

[...] 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
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I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;        

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 

parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

[...] 

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

[...] 

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no 

prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo 

sistema de ensino (BRASIL, 1996, Art. 23; 27, I; 31, I, II, III, V; 89). 

 

Diante dessas medidas regulatórias, compreendemos que a LDB (1996) representa 

um avanço no que refere à consideração das crianças como atores sociais em seu processo de 

elaboração. Sendo assim, apesar das contradições presentes nos Art. 29 e 30, posiciona a 

criança no centro do processo educativo. Para isso, buscar romper com o assistencialismo por 

meio da garantia do direito à educação infantil integrada ao sistema de ensino e da regulação 

da carga horária. Procura, ainda, qualificar o atendimento com proposta mais adequada às 

especificidades das crianças de 0 a 5 anos, recorrendo à orientação curricular pautada em 

direitos fundamentais e na consideração das particularidades das crianças atendidas, e ao 

processo avaliativo sistematizado, porém, não classificatório. 

Em diálogo com o disposto na LDB (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI), a Resolução CNE/CEB nº 5 de 17 de dezembro de 2009, 

também orientam uma educação infantil promotora do desenvolvimento integral da criança e 

contemplam direcionamentos para operacionalização do trabalho pedagógico nessa etapa da 

educação. Esse documento propõe que a criança seja elemento central no planejamento 

curricular, compreendida como pessoa humana, sujeito histórico, de direitos, que possui 

especificidades etárias, singularidades individuais e coletivas: 

 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a 

criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (BRASIL, 2009, Art. 4º) 
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Conforme a concepção de criança expressa tanto na DCNEI (2009) como no seu 

Parecer (Parecer CNE/CEB nº 20 de 11 de novembro de 2009), o currículo a ser estudado 

nessa etapa da educação foi definido como 

 

[...] um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009, Art. 3º). 

 

O documento reafirma o dever do Estado em relação à garantia da oferta da 

educação infantil gratuita e de qualidade: 

 

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 2009, Art. 5º). 

 

As DCNEI (2009) ampliam as perspectivas previstas nos dispositivos legais 

anteriores ao orientarem princípios para a educação infantil, definem sua função sociopolítica 

e pedagógica. Além disso, conforme mencionado anteriormente, o documento estabelece 

como objetivo das propostas pedagógicas a garantia da apropriação de conhecimentos e 

aprendizagens diversas. Nesse sentido, aponta, dente outras, a necessidade das instituições 

planejarem formas de assegurar o envolvimento com as famílias, com a comunidade e o 

reconhecimento das especificidades das crianças: 

 

Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes 

princípios: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função 

sociopolítica e pedagógica: 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais; 

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e 

cuidado das crianças com as famílias; 

III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; 
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V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento 

de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. 

Art. 8º [...] § 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das 

instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e 

para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

[...] 

III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a 

valorização de suas formas de organização; 

IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de 

mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da 

comunidade; 

V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e 

coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e 

crianças de diferentes idades; [...] (BRASIL, 2009, Art. 6º; 7º; Art. 8º, III, IV, V). 
 

Para isso, as DCNEI (2009) orientam as interações e brincadeiras como eixos da 

prática pedagógica nas instituições, de forma a garantir experiências significativas para as 

crianças que possibilitem a apropriação de conhecimentos e processos culturais 

historicamente acumulados: 

 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaçotemporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e 

bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 



 

75 

 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos (BRASIL, 2009, Art. 9º, I – 

XII). 

 

Sobre o processo avaliativo, propõem o acompanhamento crítico e criativo do 

trabalho pedagógico para compreensão do desenvolvimento das crianças mediante o uso de 

diversos registros e a produção de documentação que contemple os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento para acesso das famílias: 

 

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

[...] 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

[...] 

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil; [...] (BRASIL, 2009, Art. 10, II, IV). 

 

No que se referem às condições concretas para a realização do trabalho 

pedagógico na educação infantil, registramos que o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 destaca a 

necessidade da estruturação dos espaços, da organização dos ambientes e da rotina: 

 

As instituições de Educação Infantil devem tanto oferecer espaço limpo, seguro e 

voltado para garantir a saúde infantil quanto se organizar como ambientes 

acolhedores, desafiadores e inclusivos, plenos de interações, explorações e 

descobertas partilhadas com outras crianças e com o professor. Elas ainda devem 

criar contextos que articulem diferentes linguagens e que permitam a participação, 

expressão, criação, manifestação e consideração de seus interesses (BRASIL, 2009, 

p. 12). 

 

Além disso, o Parecer problematiza a necessidade da formação continuada de 

professores e demais profissionais.  

 

Programas de formação continuada dos professores e demais profissionais também 

integram a lista de requisitos básicos para uma Educação Infantil de qualidade. Tais 

programas são um direito das professoras e professores no sentido de aprimorar sua 

prática e desenvolver a si e a sua identidade profissional no exercício de seu 

trabalho. Eles devem dar-lhes condições para refletir sobre sua prática docente 

cotidiana em termos pedagógicos, éticos e políticos, e tomar decisões sobre as 

melhores formas de mediar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, 

considerando o coletivo de crianças assim como suas singularidades (BRASIL, 

2009, p. 13). 
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Esses apontamentos foram considerados no próximo item para refletir sobre o 

trabalho pedagógico na educação infantil e, mais adiante, para analisar as informações 

acessadas pesquisa. 

Outro apontamento legal relevante para o trabalho na educação infantil é a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), também mencionada na CF (1988) e na LDB (1996), 

aprovada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017. Trata-se de um 

documento normativo nacional que define o currículo essencial a ser estudado em cada etapa 

da educação básica. Essa normativa apresenta divergências20 no que referem às orientações 

das DCNEI (2009). Contudo, não adensaremos essa reflexão, pois, o documento encontra-se 

fora do recorte temporal estabelecido nesta pesquisa e seus apontamentos não geraram 

impactos nos dados analisados. 

Diante do exposto, importa-nos destacar a possibilidade de o trabalho pedagógico 

na educação infantil, uma etapa da educação básica em que ocorrem interações entre pares, 

fundamentar essas interações nos princípios éticos, políticos e estéticos ao problematizar as 

culturas adultas. Nesse movimento, reafirmamos a contingência de que as interações e 

brincadeiras favoreçam as culturas infantis, material e simbólica, para oportunizar 

participações concretas das crianças. Assim, suas participações poderão provocar 

questionamentos, perturbações e reelaboração de culturas infantis que possam provocar 

mudanças nas relações étnico-raciais já estabelecidas no e pelo mundo adulto.  

 

20 Aguiar e Dourado (2018) registram que a BNCC (2017) contrapõe-se a uma visão crítica de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. De acordo com Lopes (2018) ela os reduz a níveis de 

aprendizagens. Aguiar (2018) defende que os currículos sejam construídos por diversos atores para evitar que 

sejam estreitados como o foram no documento da Base. Nas palavras da autora a BNCC (2017) 

[...] desrespeita o princípio do pluralismo proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB); fere o princípio de valorização das experiências extraescolares; (...). 

Declaro, ainda, que o Conselho Nacional de Educação, ao aprovar o Anexo (documento - 3ª 

versão da BNCC) apresentado pelo Ministério da Educação, com lacunas e incompletudes, 
abdica do seu papel como órgão de Estado; fragiliza a formação integral dos estudantes, além 

de ferir a autonomia dos profissionais da Educação (AGUIAR, 2018, p. 21). 

Lopes (2018) ressalta a impossibilidade de se estabelecer uma parte nacional pura na proposta curricular e 

destaca que a BNCC (2017) vislumbra uma homogeneidade incompatível com os modos de ser e de inferir no 

mundo de cada sujeito. A autora registra que o documento reduz a perspectiva de qualidade na educação à lógica 

de assimilação de conteúdos mínimos. Sobre isso afirma 

Em contraposição a essa visão restrita da qualidade da educação, defendo que a educação é 

muito mais do que ensinar conhecimentos, transmitir conteúdos e produzir resultados em 
exames. Tampouco vincula-se a projetos identitários fixos para os alunos e alunas ou à 

formação de um pressuposto sujeito educado universal. Educação se remete à cultura, aos 

processos de identificação imprevisíveis e incontroláveis, à constante dinâmica 

incomensurável entre permanência e mudança (só se produz algo novo, com base em uma 
tradição; só se constrói uma tradição, pela mudança de seus sentidos) (LOPES, 2018, p. 26, 

27). 
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Diante dos apontamentos legais e das contribuições de Corsaro (2011) e Sarmento 

(2008; 2015), acreditamos que também é papel da educação infantil a oferta de meios para 

que as crianças participem ativamente da própria infância e, como consequência disso, 

contribuam para mudanças na vida adulta. Por meio dos apontamentos feitos ao longo deste 

estudo, identificamos a educação infantil como uma etapa com potencial transformador, que, 

ao desenvolver processos formativos críticos, oferece meios para que as crianças sejam 

agentes transformadores da própria vida, bem como, da vida adulta. 

 

2.3 Trabalho pedagógico na educação infantil: proposta pedagógica, aprendizagem e 

desenvolvimento 

 

A criança, compreendida como o centro do trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido na educação infantil, além de sujeito de direitos que possui especificidades 

etárias referentes ao tempo da vida em que se encontra, também engendra elementos 

biológicos, sociais e culturais que precisam ser compreendidos nos espaços de educação 

formal para que as crianças, de fato, ampliem e complexifiquem as suas aprendizagens.  

Assim como Kramer e Nunes (2013, p. 34), “assumimos a dupla inserção da 

criança na sociedade: estrutural, como categoria geracional, e concreta como sujeito 

histórico”. Desta forma, mesmo considerando as contradições apresentadas por Prestes (2013) 

acerca da divergência entre a sociologia da infância e a perspectiva histórico-cultural, 

compreendemos algumas convergências que justificam a opção pelo diálogo entre as duas 

abordagens teóricas. Identificamos, primeiramente, que ambas definem a criança como um 

sujeito histórico, social e cultural e reconhecem a relevância das interações sociais. 

Diante disso, temos ciência de que o que foi tratado anteriormente apresenta a 

discussão sobre infância, criança, cultura e políticas educacionais a partir das contribuições da 

sociologia da infância. Além disso, a concepção de educação desenvolvida nesta pesquisa 

também contempla aspectos da pedagogia libertadora com o pensamento de Paulo Freire no 

que se referem às reflexões sobre as relações igualitárias e à educação humanizadora. 

Contudo, na perspectiva deste estudo, não podemos deixar de considerar os pressupostos da 

psicologia histórico-cultural para dialogar acerca dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Tendo em vista que o objeto deste estudo são as relações étnico-raciais na 

educação infantil, identificamos que a cultura se torna elemento fundamental para a discussão. 

Em função disto, optamos por dialogar com as referidas perspectivas por compreender que se 
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tratam de contribuições teóricas significativas para a análise do contexto cultural nos 

processos de ensino-aprendizagem. 

Compreendendo aprendizagem e desenvolvimento como conceitos centrais para 

pensar as propostas pedagógicas na educação infantil, apresentamos as contribuições de 

Vygotsky (1998) que os definem como fenômenos interdependentes e relacionados à história 

e à cultura: 

  

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 

organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa 

todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 

produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 

intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas 

características humanas não-naturais, mas formadas historicamente (VYGOTSKY, 

1998a, p. 115). 

 

Para o autor, a aprendizagem corrobora para apropriação, pela criança, da 

construção histórica e culturalmente acumulada da sociedade. Dessa maneira, a 

aprendizagem, na concepção de Vygotsky (1998a) se adianta ao desenvolvimento e, também, 

o impulsiona. O autor aponta as aprendizagens promovidas dentro da instituição de educação 

como facilitadoras de processos internos de desenvolvimento. 

Segundo os pressupostos teóricos desenvolvidos por este autor, os seres humanos 

apresentam sensações, percepções e emoções primitivas ao nascer. Vygotsky (1998a) as 

denomina como funções psicológicas elementares. Estas são desenvolvidas a partir de 

processos de aprendizagem que as transformam em percepção mais elaborada, memória, 

atenção, imaginação e auto regulação, cujo fenômeno classifica como o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. 

Assim sendo, compreendemos que as atividades na educação infantil devem ser 

planejadas com o objetivo de oportunizar aprendizado e, portanto, o desenvolvimento. Para 

conceituar atividade, partimos das contribuições de Vygotsky (1998a) e Oliveira (1997). 

Segundo os autores, o fenômeno estabelece relação com o conceito de atividade humana, 

aquela que congrega o contato com a cultura, com a realidade objetiva e que gera 

transformações sociais a partir das modificações de si mesma e da realidade que a cerca. 

Nessa compreensão, a atividade está permeada pelas ações das crianças, que possibilitam 

atividades mentais e processos de pensamento a partir da relação com a realidade. 

As atividades desenvolvidas pelas crianças, carregadas da objetividade e 

subjetividade que as cercam, permeadas por situações desafiadoras, de elementos culturais e 
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de possibilidades transformadoras, influenciam, portanto, na construção das funções 

psicológicas superiores: 

 

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do 

desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades 

sociais, ou seja, como funções interpsíquicas: a segunda, nas atividades individuais 

como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções 

intrapsíquicas (VYGOTSKY, 1998b, p. 114). 

 

Neste contexto, a atividade oportuniza a apropriação de símbolos e signos 

culturalmente significativos a ponto de complexificar os processos psicológicos que antes 

eram elementares e torná-los superiores. Para isso, de acordo com o autor, a criança lança 

mão do pensamento simbólico no desenvolvimento das relações objetivas e subjetivas, 

quando é impactada pelo percurso histórico e social no qual está imersa e o impacta com suas 

ações. Sobre isso, Carvalho (1997) aponta que 

 

[...] a apropriação da experiência humana pelo homem possibilita não só a 

construção do seu psiquismo, mas também sua transformação: ocorre a aquisição da 

linguagem racional (a palavra); a formação do pensamento verbal (a lógica); o 

surgimento da memória, da imaginação ativa e da criatividade; o desenvolvimento e 

aprimoramento da consciência; e a formação de tipos de comportamentos sociais e 

modos de ser verdadeiramente novos (CARVALHO, 1997, p. 64). 

 

No que se refere ao pensamento simbólico e à apropriação de elementos culturais, 

Vygotsky (1998a) destaca a importância do brinquedo como atividade principal para que a 

criança possa perpassar saltos evolutivos no seu comportamento e na forma como soluciona 

conflitos. Assim, denomina por brinquedo as situações imaginárias que possibilitam esse tipo 

de aprendizagem e desenvolvimento, quando a criança consegue apresentar comportamento 

adiantado em relação ao seu desenvolvimento atual e atinge novo patamar de aprendizagem e 

desenvolvimento, identificando novas necessidades. 

Para que o brinquedo seja desenvolvido na perspectiva de atividade humana, 

consideramos a necessidade de que seja proposto mediante objetivos significativos para a 

criança e que seu processo seja mediado para que ela se aproprie de elementos culturais e 

históricos que o engendram. As interações humanas se fazem necessárias para que, permeadas 

por esse contexto significativo, as crianças aprendam, se desenvolvam e transformem suas 

formas de ser e estar no mundo. 

De acordo com Oliveira (1997), a mediação na perspectiva vigotskyana 

compreende uma relação que não se dá de forma direta entre o sujeito e o objeto, mas são 

inseridos elementos que contribuem no processo de desenvolvimento das funções 
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psicológicas superiores. Sobre isso, Kramer e Nunes (2013, p.34) pontuam que “aos adultos 

cabe a função de mediação. O papel do outro é central na constituição do eu e no 

desenvolvimento e nas aprendizagens que o sujeito faz ao longo da vida”. Diante disto, 

identificamos que a mediação é também uma forma de interação. 

Para Vygotsky (1998a; 1998b) os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças precisam ser permeados pelas interações e brincadeiras. É por meio delas que a 

criança caminha do nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento 

potencial/possível. O nível de desenvolvimento real é definido pelo autor como as atividades 

que a criança consegue realizar sozinha, com autonomia, por meio de funções intrapsíquicas 

já construídas. As situações desafiadoras para as crianças, as quais necessitam de auxílio e 

orientação de adultos e companheiros mais experientes para concluí-las, são compreendidas 

como o nível de desenvolvimento potencial/possível. O autor denominou Zona de 

Desenvolvimento Proximal ou, conforme argumenta Prestes (2013), Zona de 

Desenvolvimento Iminente o intervalo entre as atividades que a criança consegue realizar 

sozinha e aquelas para as quais precisa da colaboração de parceiros mais experientes para 

concretizar (VYGOTSKY, 1998a; 1998b). 

A partir de suas contribuições, compreendemos que a Zona de Desenvolvimento 

Proximal/Iminente nos oportuniza planejar situações desafiadoras e refletir sobre o seu 

processo individual e coletivo de aprendizagem e desenvolvimento. Acerca desses dois tipos 

de processos, buscamos subsídios nas considerações deste autor no que refere à trajetória para 

o desenvolvimento das funções psicológicas afirmou que 

 

Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas 

qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de 

um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as 

funções psicológicas superiores, de origem sócio-cultural (VYGOTSKY, 1998b, p. 

61). 

 

Partindo deste pressuposto, é possível compreender que a criança utiliza fatores 

biológicos, funções psicológicas em menor desenvolvimento para inserir-se em situações de 

aprendizagem situadas em contexto sociocultural que impulsiona seu processo de 

desenvolvimento de modo a alcançar a evolução para o domínio de funções psicológicas 

superiores.  

Sobre isso, Vygotsky (1998b, p. 114) registra o caráter singular desse processo ao 

pontuar que “o desenvolvimento das funções psicointelectuais superiores na criança, dessas 

funções especificamente humanas, formadas no decurso da história do gênero humano, é um 
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processo absolutamente único”. Para o autor, “essa estrutura humana complexa é o produto de 

um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social” (VYGOTSKY, 1998a, p. 40). Diante disto, compreendemos que 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças engendram carga 

singular/individual e coletiva/universal, formada pelas interações do indivíduo com a 

objetividade e subjetividade interposta em sua trajetória ao longo da vida. 

Considerando a universalidade que os conhecimentos socialmente construídos 

abarcam, Barbosa e Horn (2008, p. 25) destacam como esse processo também trata de uma 

perspectiva criadora ao esclarecerem que “o conhecimento é construído socialmente, a partir 

das possibilidades de interações entre os sujeitos e o ambiente físico e social onde estão 

inseridos. Não só a escola, mas todo o ambiente ensina – e aprender significar criar cultura”. 

Compreendemos assim, que toda criança é capaz de criar cultura na medida em que está 

envolvida em situações desafiadoras que possibilitem aprendizagem e desenvolvimento. 

Diante da compreensão do processo de aprendizagem, desenvolvimento, do papel 

das interações sociais e mediações que os engendram, identificamos significativas 

possibilidades para a organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Assim como 

previsto nas DCNEI (2009), as propostas pedagógicas precisam contemplar os princípios 

éticos, políticos e estéticos. Destacamos, pois, o papel político do documento que deve 

dialogar com os dispositivos legais e com a realidade específica de cada instituição de 

atendimento às crianças na educação infantil. 

 

A proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é o plano orientador das ações da 

instituição e define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e 

meninas que nela são educados e cuidados, as aprendizagens que se quer 

promovidas. Na sua execução, a instituição de Educação Infantil organiza seu 

currículo, que pode ser entendido como as práticas educacionais organizadas em 

torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços 

institucionais, e que afetam a construção das identidades das crianças. Por expressar 

o projeto pedagógico da instituição em que se desenvolve, englobando as 

experiências vivenciadas pela criança, o currículo se constitui um instrumento 

político, cultural e científico coletivamente formulado (MEC, 2009b). 

[...] 

A gestão democrática da proposta curricular deve contar na sua elaboração, 

acompanhamento e avaliação tendo em vista o Projeto Político-Pedagógico da 

unidade educacional, com a participação coletiva de professoras e professores, 

demais profissionais da instituição, famílias, comunidade e das crianças, sempre que 

possível e à sua maneira (BRASIL, 2009, p. 6) 

 

Barbosa (2007) destaca a característica política do projeto pedagógico, 

esclarecendo que este constitui-se em um documento produzido por meio do diálogo plural 

com todos os sujeitos envolvidos no espaço coletivo e, portanto, público da instituição. Como 
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pré-requisito para sua elaboração, este documento traz como característica a escuta dos atores 

sociais envolvidos e a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP). Para sua 

sistematização, ele precisa apresentar, dentre outros aspectos, os princípios educacionais, as 

concepções que devem fundamentar o trabalho pedagógico e a organização do trabalho no 

que se refere ao currículo e suas formas de materialização, as mediações e os processos 

avaliativos. 

Portanto, de acordo com as DCNEI (2009) e com Barbosa (2007) a elaboração 

coletiva da PPP cumpre com parte de seu aspecto político ao ser construído por todos os 

sujeitos integrantes da comunidade educacional e explicitar as concepções que norteiam o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas. Sendo assim, dentre os elementos descritos no 

neste documento, problematizamos o currículo. De acordo com Sacristán (1998), existe um 

currículo que não se resume aos conhecimentos e valores descritos no projeto da escola, 

concomitante a ele, o currículo oculto perpassa as práticas educativas 

  

A acepção do currículo como conjunto de experiências planejadas é insuficiente, 

pois os efeitos produzidos nos alunos por um tratamento pedagógico ou currículo 

planejado e suas conseqüências são tão reais e efetivos quando podem ser os efeitos 

provenientes das experiências vividas na realidade da escola sem tê-las planejado, às 

vezes nem sequer ser conscientes de sua existência. É o que se conhece como 

currículo oculto (SACRISTÁN, 1998, p. 43). 

 

Para Freire (1987), a identidade dos sujeitos está relacionada ao currículo oculto e 

explícito e, portanto, ao processo de ensino-aprendizagem. Dito isso, o autor reforça a 

necessidade do respeito à identidade cultural dos alunos e propõe uma “prática 

compreensiva”, que considere e valorize a cultura dos educandos e afirma que “[...] a 

educação é uma prática política” (FREIRE, 1987, p. 97).  

Nesse sentido, as relações sociais no ambiente educativo contribuem para a 

aprendizagem de outros conhecimentos não prescritos nas propostas ou mesmo nos 

planejamentos.  Com essa afirmação, chamamos a atenção para as relações emancipatórias ou 

de subalternização que podem ocorrer no interior das interações e das culturas de pares. Além 

disso, no processo de seleção do currículo, o professor também imprime as marcas de seus 

processos culturais ao selecionar ou não determinado conhecimento, material ou abordagem. 

Compreendemos que o currículo, como lugar do conhecimento e da cultura na 

instituição de educação, configura-se também movimento, processo vivo que materializa o 

trabalho pedagógico desenvolvido na instituição, bem como as concepções que pautam seus 

caminhos (BARBOSA, ALVES, MARTINS, 2010). Nessa perspectiva, crianças e adultos são 
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partícipes do percurso de aprendizagem e desenvolvimento singular que ocorrem em cada 

instituição e em cada grupo. Ele parte da escuta das crianças, junto ao olhar e as 

interpretações sensíveis do adulto, que percebe seus interesses e necessidades cotidianas e as 

problematiza na organização dos processos de aprendizagem e desenvolvimento propostos no 

processo de construção da aprendizagem significativa e de desenvolvimento de capacidades 

físicas, afetivas e psíquicas, autônomas e críticas (BARBOSA; HORN, 2008).   

Sendo assim, o papel do professor na construção do currículo e na efetivação da 

educação infantil que defendemos foi também demarcado na LDB (1996) e nas DCNEI 

(2009). O professor, definido pela LDB (1996) como profissional da Educação Básica, com 

formação específica e direito à formação inicial e continuada:  

 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:  

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

[...] 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada 

pela lei nº 13.415, de 2017) 
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009) (BRASIL, 1996, 

Art. 61, I; 62, § 1º) 
 

No Parecer CNE/CEB nº 20/2009, que trata das diretrizes, o professor tem a 

função de articular e organizar o espaço, o tempo, os materiais, as interações e criar 

oportunidades de aprendizagens entre as crianças. O documento propõe que se trabalhe com 

saberes das práticas das crianças, que se observe as ações infantis de maneira sistemática, 

crítica e criativa para o acolhimento de perguntas, respostas e para a busca da compreensão do 

significado das condutas das crianças. Além disso, prevê a utilização de múltiplos registros 

para a compreensão dos modos de apropriar, agir, sentir e pensar culturalmente construídos. 

Assim, a avaliação, que também é parte do trabalho do professor configura-se como 

instrumento de reflexão da prática pedagógica para a ampliação das possibilidades e contextos 

de aprendizagem das crianças. Por meio dela, espera-se que 

 

[...] o professor possa pesquisar quais elementos estão contribuindo, ou dificultando, 

as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento, e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
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então fortalecer, ou modificar, a situação, de modo a efetivar o Projeto Político-

Pedagógico de cada instituição (BRASIL, 2009, p. 16)  

 

Esse papel do professor, referendado nas DCNEI (2009) por meio de seu Parecer, 

nos revela a concepção de professor que planeja, articula e problematiza sua prática 

pedagógica considerando os saberes e as experiências das crianças para a efetivação de 

processos de aprendizagem e desenvolvimentos significativos.  

Dada essa prospectiva, Barbosa e Horn (2008) consideram o professor como 

“membro mediador”, aquele que deve intermediar as ações das crianças e os objetivos do 

grupo no caminho da construção metodológica que oportuniza a pluralidade de experiências e 

geram situações de aprendizagem e desenvolvimento. Sobre as escolhas feitas pelo professor, 

fundamentada na escuta das crianças, as autoras afirmam que 

 

As premissas e as metodologias eleitas pelos professores na concretização curricular 

precisam contribuir para o processo de inserção e acolhimento das crianças e suas 

famílias na instituição, respeitando a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de 

gênero, social e cultural. (…) Dessa ótica, a práxis pode primar pelas especificidades 

e singularidades da criança e do conhecimento, de modo que as vivências infantis se 

constituam como parte da construção do caráter humanizado das experiências, além 

de favorecer a constituição de novos conhecimentos, valores éticos e estéticos e de 

práticas (BARBOSA; ALVES, 2011, p. 8). 

  

A esse respeito, destacamos o desenvolvimento dos projetos de trabalho como 

forma de construção do caminho entre o saber das crianças, a ampliação e complexificação 

dos conhecimentos historicamente construídos. Eles têm sido defendidos como forma de 

construção de um currículo que considere as singularidades e especificidades das crianças, 

que conceba as vivências infantis na perspectiva da educação para a humanização e para a 

construção de novos conhecimentos. Hernández (2000), Jolibert e Sraïki (2008), Barbosa e 

Horn (2008) propõem os projetos de trabalho como forma de construção coletiva do processo 

de aprendizagem em que as crianças são compreendidas como sujeitos do processo e, por 

isso, apresentam as questões pertinentes à suas vidas sociais, de maneira a indicar o trajeto a 

ser vivenciado e estudado para apropriação significativa dos conhecimentos históricos, sociais 

e culturais. 

Para Hernández (2000, p. 180) o ensino deve se preocupar mais com o processo 

do que com o resultado, deve “formar indivíduos com visão mais global da realidade, vincular 

a aprendizagem a situações e problemas reais, trabalhar a partir da pluralidade e da 

diversidade, preparar para que aprendam durante toda a vida [...]”. Nesta perspectiva, Barbosa 

e Horn (2008) afirmam que os projetos têm o objetivo de que as crianças aprendam a estudar, 
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a pesquisar, desenvolvam a criticidade, o questionamento, a argumentação, consigam se 

posicionar, refletir e pensar coletivamente os próprios processos de aprendizagem. Jolibert e 

Sraïki (2008) ressaltam que essa opção metodológica pode possibilitar o desenvolvimento da 

iniciativa, da responsabilidade, da tolerância, da solidariedade, sob o princípio do 

desenvolvimento das personalidades, dos saberes e das competências. 

Mediante essas considerações, abrimos aqui um parêntese para reafirmar esses 

pressupostos. Justificamos a opção da análise de projetos de trabalho por acreditar que o 

desenvolvimento destes são uma forma de vivenciar situações de aprendizagem significativas 

com as crianças, de tal modo que contribuam para repensar suas maneiras de se relacionar 

com o meio físico e social. Além disso, a RME-Goiânia, cuja descrição detalhamos mais 

adiante, também considera o desenvolvimento dos projetos de trabalho como forma de 

materialização do currículo na educação infantil. Diante disto, compreendemos a 

sistematização dessas trajetórias singulares como documentos oficiais construídos pelos 

próprios professores, sujeitos imersos na realidade das crianças, o que pode enriquecer as 

análises da prática pedagógica sobre as relações étnico-raciais vivenciadas na educação 

infantil da referida Rede. 

Assim, consideramos que a pedagogia de projetos é uma prática de educação 

humanizadora e dialógica porque colabora para a garantia de direitos da criança ao partir do 

princípio da sua escuta. Compreendemos que ouvir a criança possibilita a construção de 

processos de aprendizagem que considerem suas realidades, seus saberes, suas competências, 

seus interesses e necessidades como seres que possuem seus lugares no mundo, no tempo de 

suas infâncias e engendram, também, potenciais de mudança e ressignificação. 

Nesse sentido, a educação é compreendida como um direito civil, social, humano. 

Em nossa compreensão, ela constitui-se um direito que engendra a garantia de muitos outros 

direitos, dentre eles o da proteção à infância, à educação infantil, ao desenvolvimento integral 

de crianças, ao acesso a bens culturais, à construção da cidadania e da ordem democrática. 

Para isso, as políticas públicas precisam estar voltadas à configuração de instituições 

educativas que coadunem com os objetivos nacionais previstos. 

Embora Sarmento (2015) não apresente contribuições sobre a proposta de projetos 

de trabalho, aborda a educação da infância como um campo de possibilidades que surge das 

realidades concretas das crianças e por isso deve considerá-las, bem como suas práticas 

culturais como elementos centrais da ação pedagógica. 
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Pensar as instituições educativas como um lugar de encontro de culturas. As culturas 

são o espaço híbrido e miscigenado de cruzamento de influências simbólicas, porque 

as identidades se interpenetram. A escola infantil ou o jardim de infância devem ser 

esse lugar onde as culturas se interceptam na ação de apropriação pelas crianças das 

linguagens, dos saberes e das formas em que se materializa o conhecimento do 

mundo. O lugar de encontro das culturas é o lugar de afirmação das culturas infantis. 

Potenciar, em todos os momentos e domínios, o diálogo e a tradução cultural 

implica sair do confinamento do espaço-tempo em que as crianças estão, abrir a 

porta das instituições educativas e garantir uma diversidade de experiências, 

contatos e práticas culturais das crianças, por meio da sua atividade lúdica, do jogo 

simbólico, da abertura de oportunidades da experiência, para regressar, com elas, a 

esse ponto nodal da infância, que é o das culturas infantis, por meio das quais as 

crianças interpretam e simbolizam o mundo. 

A escola infantil ou jardim de infância é um mundo social de vida das crianças. Não 

fica fora de casa nenhum dos problemas ou dimensões que ocupam a vida da 

criança: o corpo, a condição social, o gênero, a pertença étnica e cultural. A escola 

infantil, ou jardim de infância deve ser o lugar da afirmação plena dos direitos da 

criança. Nesse sentido, os estabelecimentos educativos são o lugar institucional onde 

a criança também realiza os direitos à proteção contra a violência, a exploração e o 

abuso; o direito à saúde e à proteção contra a doença; os direitos à alimentação, à 

higiene, ao exercício físico, ao contato e usufruto da água, das plantas e da natureza 

em geral; os direitos ao afeto e às emoções, ao riso, ao convívio, ao jogo e à 

brincadeira, ao reconhecimento de si própria em face às outras crianças. A escola 

infantil, ou jardim de infância, não pode sozinha realizar a plenitude desses direitos; 

necessita de inserir no esforço comum que constrói o espaço público como lugar do 

bem-estar coletivo. Nesse sentido, os estabelecimentos educativos incluem-se no 

âmbito das políticas sociais, não apenas como destinatários das medidas do Estado 

ou do Município, mas como participantes ativos na construção do bem-estar social. 

Constituem-se, à sua medida, como um elo de política social (SARMENTO, 2015, 

p.81, 82). 

 

Assim, as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, suas relações 

com as crianças, suas famílias, com os demais profissionais e com a comunidade são 

elementos fundamentais para a construção do currículo vivenciado nas instituições. No bojo 

dessas interações, atravessadas pela cultura, são conduzidos os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento que dão vida às propostas pedagógicas. Estas, estão imbuídas de concepções 

de criança, infância, educação infantil e educação e alimentam o ciclo das políticas públicas 

da área. Para isso, acreditamos na educação infantil que engendra potencial humanizador, 

contribuindo para a afirmação das culturas e dos direitos, que influencie na construção 

coletiva das políticas públicas fundamentando-as e sendo por elas fundamentadas. 
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3 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Esta seção tem o objetivo de descrever e analisar o histórico da constituição das 

relações étnico-raciais no Brasil e suas associações com as políticas públicas formuladas e 

implementadas na educação, mais especificamente na educação infantil. 

Para isso, no item 3.1 apresentamos um percurso histórico que evidencia as 

concepções que fundamentam ações dos atores e instituições sociais envolvidos nas políticas 

de ações afirmativas e, com isso, possibilita identificar os fundamentos teóricos que as 

compõem, bem como, outros que ainda estão engendrados no imaginário social e são 

revelados no cotidiano escolar. 

No item 3.2 abordamos os principais conceitos e fundamentação teórica 

necessários à compreensão das relações étnico-raciais da presente pesquisa. A escolha desse 

referencial, relaciona-se ao percurso histórico evidenciado no item anterior. Ainda neste item, 

justificamos a importância de se discutir as relações étnico-raciais na educação infantil.  

No item 3.3 discutimos questões pedagógicas acerca dos processos de identidade 

e diferença. No item 3.4 apresentamos o conceito de ação afirmativa e a consideramos como 

forma de promoção da justiça social. Realizamos a análise da Constituição Federal (1988), da 

LDB nº 9.394/1996 e de suas alterações nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, nº 12.796/2013, da 

Resolução CNE nº 1/2004, do Parecer CNE/CP 3/2004 e da Resolução CNE nº 5/2009 e de 

seus processos de mudanças políticas. 

 

3.1 Relações étnico-raciais no Brasil: a carga histórica dos conceitos e da inserção das 

ações afirmativas na agenda das políticas públicas para a educação 

 

As reflexões sobre a educação das relações étnico-raciais integram o campo das 

políticas públicas de ação afirmativa. E, para compreender como elas entraram na agenda 

formal do governo brasileiro e passaram a fazer parte das políticas públicas para a educação, 

faz-se necessário apresentar considerações históricas de longa data. Acreditamos que este 

trajeto histórico nos possibilita entender concepções que fundamentam ações dos atores e 

instituições sociais envolvidos nessas políticas e, com isso, compreender tomadas de decisões, 

tipos de políticas sancionadas e tipos de mudança política evidenciadas ao longo do processo.  

Não pretendemos aqui analisar minuciosamente essa trajetória em longo período 

de recorte temporal, mas apresentar brevemente alguns apontamentos históricos a partir do 
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século XV que podem ser levados em consideração para compreender os rumos da discussão 

sobre as relações étnico-raciais no âmbito da educação propostos pelas Leis nº 10.639/2003 e 

nº 11.645/2008. 

Na década de 1530 ocorreu o início da colonização dos indígenas no Brasil com a 

divisão das capitanias (grandes espaços de terras doados para que portugueses 

administrassem) e instituição do sistema de sesmarias (espaços de terras pertencentes às 

capitanias eram cedidas para aqueles interessados em cultivá-las). 

 

O índio era o escravo à mão, economizando o transporte desde a África. Bastava 

captura-lo. O problema do trabalho escravo foi fundamental: o Regimento dado ao 

primeiro Governador Geral do Brasil obrigava-o a “reduzir o gentio à fé católica”. 

Na prática isso significava conquistar o índio – se necessário escravizando-o – para 

explorar o país. Enquanto não se organizou a escravidão negra, o índio foi 

importante como aliado ou escravo (CHIAVENATTO, 2012, p. 86 – grifos do 

autor). 

 

A captura do índio foi vista, a princípio, como opção ideal para a exploração do 

país, pois economizava tempo e o dinheiro do transporte. Desse modo, ao mesmo tempo em 

que os indígenas eram vistos como povos que deveriam ser escravizados pelos primeiros 

colonos, também eram utilizados para proteger as terras dos franceses e holandeses. Assim, 

foram feitas alianças com tribos, sobretudo em áreas conflituosas, que eram incorporadas ao 

exército português (MOONEN, 2008; CHIAVENATTO, 2012). 

De acordo com Moonen (2008), havia um descompasso na legislação indigenista 

que ora permitia a escravidão dos indígenas e ora não permitia, mostrando um jogo de forças 

na arena política, estando de um lado os primeiros colonos, a favor da escravidão, e de outro a 

Igreja Católica, contra a escravidão. Chiavenatto (2012) relata sobre um acordo firmado entre 

a Igreja Católica e a Coroa portuguesa em que identificamos uma explicação sobre os motivos 

de tantas mudanças na política indigenista. 

 

Mas a escravidão indígena só interessava aos primeiros colonos. Contra ela ficavam 

os jesuítas e a Coroa, direta ou indiretamente envolvidos no tráfico, e os traficantes, 

que não queriam concorrência. 

A Igreja Católica decidiu-se pelo rendoso negócio da “proteção aos índios” porque 

estabeleceu com a Coroa portuguesa um acordo: ganhava 5% de comissões sobre a 

venda de negros escravos. Em troca, a Santa Sé permitia que se “resgatassem” os 

negros africanos e os escravizassem, como forma de trazê-los ao cristianismo. Com 

os lucros da cana-de-açúcar, pôde a Coroa impor à Colônia a importação dos negros, 

que era um dos seus melhores negócios (CHIAVENATTO, 2012, p. 87 – grifos do 

autor). 
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Munanga (2012), ao tecer considerações sobre este contexto, afirma que as 

potências coloniais desenvolveram discurso para justificar a escravidão dos negros: 

 

A primeira justificativa surge através da missão colonizadora, esse peso e essa 

responsabilidade que a sociedade colonial deveria assumir, a fim de tirar os negros 

da condição de selvagens, poupando-os do longo caminho percorrido pelos 

ocidentais. Uma vez civilizados, os negros seriam assimilados aos povos europeus, 

considerados superiores, ou seja, tornar-se-iam iguais aos brancos. Acrescentaram-

se ao discurso legalizador da missão colonizadora outras tentativas, no sentido de 

reduzir o negro ontológica, epistemológica e teologicamente. Para isso, duas 

afirmações tornaram-se axiomas indiscutíveis: uma relativa à superioridade dos 

brancos dogmaticamente confirmada; outra à inferioridade congênita dos negros 

(MUNANGA, 2012, p. 27 – grifos do autor). 

 

Contudo, a crença construída pelos colonos e pela Igreja Católica sobre a 

superioridade dos brancos e a inferioridade dos negros evidencia que nunca houve um real 

interesse em igualar os negros aos brancos. Conforme as considerações do autor, foi mais 

lucrativo escravizar os negros e em função disso a Igreja Católica defendia outro tratamento 

aos indígenas.  

A partir das contribuições de Chiavenatto (2012) e Munanga (2012), 

compreendemos que as políticas indigenistas constituíram-se em políticas regulatórias para as 

quais eram utilizadas os instrumentos de autoridade, tesouro e organização tanto pela Coroa 

quanto pela Igreja para influenciar nas restrições e nas tomadas de decisões. Desta forma, 

identificamos que a implementação dessas políticas demonstra características do modelo top 

down, já tratado na seção 2, pois, na verdade, partia sempre das opiniões dos governantes e 

não considerava os indígenas como sujeitos, mas apenas peças para o desenvolvimento da 

economia ou da doutrina cristã.  

Em 1549, conforme Gersen (2006) e Moonen (2008), os primeiros aldeamentos 

começaram a ser organizados. Neles eram colocados os indígenas que aderiram ao 

cristianismo, voluntariamente ou forçadamente, pelos padres. Outros índios se refugiavam 

nesses espaços para fugir da escravidão, uma vez que era proibido escravizar os índios 

aldeados. Neste contexto, os Jesuítas gerenciavam tanto as questões religiosas como as 

culturais e civis dos indígenas, sob a perspectiva da cultura europeia e a fiscalização dos 

padres.  

 

A vida organizada a modo europeu, a constante fiscalização pelos padres, as 

punições severas e os trabalhos forçados fizeram com que muitos índios fugissem 

para o interior. 

Para os colonizadores, a principal função dos aldeamentos era fornecer mão-de-obra. 

Há várias leis que regulamentam o assunto. Em resumo, estas estabeleciam: (a) que 
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os índios dos aldeamentos eram livres; (b) que, por isso, deviam receber salários, em 

dinheiro ou em espécie; (c) que os “índios da administração”, como eram chamados 

estes índios-operários, só podiam trabalhar para os portugueses durante um período 

limitado por ano (geralmente 3 a 6 meses), porque no outro período deviam cuidar 

de suas roças e do sustento de suas famílias. Cabia aos jesuítas fiscalizar o 

cumprimento destas leis, como também fornecer os índios encomendados pelos 

portugueses. Para os índios este trabalho era obrigatório. Podiam ser empregados em 

qualquer serviço. Também eram recrutados para executar serviços públicos ou para 

o serviço militar. [...] 

Na qualidade de fiscais, os jesuítas constantemente reclamavam à Coroa portuguesa 

o não cumprimento das leis. Era comum os índios não receberem os salários 

devidos, trabalharem além do prazo estipulado ou serem maltratados. Os 

documentos da época deixam claro que o tratamento dado aos “índios da 

administração” era pior do que o dos índios escravos. Índios de administração 

sempre havia em abundância e eram praticamente gratuitos; índios escravos 

custavam dinheiro e eram mais escassos (MOONEN, 2008, p. 20, 21 – grifos do 

autor). 

 

A partir das informações de Gersen (2006) e Moonen (2008), compreendemos que 

os indígenas sofreram desde o início do século XVI com a dominação cultural, econômica, 

política e militar dos europeus para que a exploração dos recursos naturais do país e cultivo 

das terras férteis encontradas aqui fosse viabilizada. 

Conforme os registros de Chiavenatto (2012), em meados do século XVI, o 

número de negros já havia aumentado no Brasil. De acordo com Munanga (2012),  

 

Embora reconhecessem as diferenças físicas e culturais entre os negros encontrados 

no continente, os europeus ficaram mais impressionados com os aspectos que vários 

povos tinham em comum: a cor da pele, o cabelo, a forma do nariz e dos lábios, a 

forma da cabeça, etc. Desses traços físicos, considerados elementos coletivos, 

“montou-se” um negro geral. 

Com base nessa imagem, tenta-se mostrar todos os males do negro por um caminho: 

a Ciência. O fato de ser branco foi assumido como condição normativa, e o de ser 

negro necessitava de uma explicação científica. [...] Não satisfeitos com a teoria da 

degeneração fundamentada no clima, outros aceitaram a explicação de ordem 

religiosa, nascida do mito camítico entre os hebraicos [...]. Na simbologia de cores 

da civilização europeia, a cor preta representa uma mancha moral e física, a morte e 

a corrupção, enquanto a branca remete à vida e à pureza (MUNANGA, 2012, p. 29 –

grifos do autor). 

 

Assim, Munanga (2012) relata que, influenciados pela crença da simbologia de 

cor, entre o século XVI e XVII, os missionários defendiam que a escravidão seria uma forma 

de “salvação” para os negros.  

Ainda tratando das estratégias utilizadas pela Igreja Católica para “proteger” os 

indígenas da escravidão e incentivar a exploração dos negros, Chiavenatto (2012) afirma: 

 

Dessa situação nasceram as falsas explicações sobre a índole do índio, usadas como 

argumentos contra a sua escravização. Os jesuítas diziam que eles eram indolentes, 
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não resistiam às doenças e morriam de saudades da selva, quando na verdade os 

maus-tratos os matavam (CHIAVENATTO, 2012, p. 87). 

 

O século XVIII foi marcado pelas teorias iluministas que apresentaram 

concepções distintas acerca das raças. Uma vertente evidenciava a igualdade humana 

fundamentada nos ideais da Revolução Francesa. De acordo com Gomes (2003), a noção de 

igualdade surgiu nos documentos promulgados a partir das influências das revoluções do final 

do século XVIII. Contudo, essa primeira concepção de igualdade tratava de um aspecto 

puramente formal, influenciada pelo Estado liberal burguês, que defendia que a lei deveria ser 

aplicada a todos igualmente, sem distinção, e que o Estado exerceria a neutralidade para que 

os indivíduos pudessem desenvolver suas capacidades livremente.  

Outra vertente começava a apontar diferenças entre os homens ao discutir teorias 

racistas sobre a mestiçagem na perspectiva da identidade nacional sob as influências da 

literatura advinda da Europa e dos Estados Unidos. Assim, houve teorias que consideravam a 

mestiçagem como uma possibilidade de extinguir as diferenças a longo prazo e outras a 

condenavam sob a alegação de que ela degenerava a raça humana: 

  

Na metade do século XVIII, Julien Offray de la Metrie não era o único a defender a 

idéia de que os diferentes povos do universo provêm do cruzamento do homem 

branco com animais. (...) Se o homem de cor é degenerado, a mestiçagem é o 

instrumento de contaminação. A partir de 1745, Maupertuis desenvolveu a doutrina 

de “epigènese” (...). Maupertuis supunha que o primeiro negro nasceu de um casal 

de brancos cujas partes seminais continham acidentalmente o princípio negro. Desse 

ponto de vista, [...] graças à mestiçagem, abria-se a possibilidade de criar novas 

espécies e melhorar aquelas já existentes [...]. 

[...] em 1753, Buffon já definia a noção biológica da espécie como possibilidade de 

engendrar híbridos fecundos. (...) As raças humanas são, então, “degenerações” e 

“alterações” provocadas por causas ligadas ao meio e ao clima, a partir da raça 

branca que constitui o protótipo da espécie. Em 1766, Buffon acrescenta que a 

mestiçagem é o meio mais rápido para reconduzir a espécie a seus traços originais e 

reintegrar a natureza do homem (...). 

Kant pronunciou-se sobre o problema da raça pela primeira vez em 1775 e, pela 

segunda, em 1785. (...) Longe de ser um meio para melhorar a espécie humana, a 

mestiçagem parece destinada a estragá-la [...] (MUNANGA, 2008, p. 25 – 27 – 

grifos do autor). 

 

Influenciado pelos ideais iluministas, J.J Rousseau colaborou para certa 

revalorização dos indígenas com o mito do bom selvagem (MUNANGA, 2012). Com isso, de 

acordo com Chiavenatto (2012), em meados desse século, foi decretado o fim da escravidão 

indígena porque os colonos conseguiram comprar negros africanos suficientes para a 

exploração da cana-de-açúcar. Além disso, Moonen (2008) registra que em 1758 o diretório 

que orientava as povoações dos índios foi validado para todo o Brasil. De acordo com o autor,  
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O diretório tirou dos religiosos a administração dos aldeamentos e os substituiu por 

“diretores de índios”, portugueses leigos que deviam ser dotados de “bons costumes, 

zelo, prudência, verdade, ciência e língua”. Como salários estes recebiam a sexta 

parte da produção indígena. Entende-se assim porque quase todos eles passaram a 

explorar ao máximo as terras e mão-de-obra indígenas. 

A maior parte dos 95 artigos do Diretório trata de assuntos econômicos. Há 

inúmeros conselhos e ordens destinadas a aumentar a produção extrativa e agrícola 

dos índios e evitar abusos no comércio. [...] 

Outros sete artigos tratam dos dízimos, que daqui em diante deveriam ser pagos 

também pelos índios [...]. 

Quanto à língua, o Diretório tornou obrigatório o ensino do português (...). Para isso, 

haveria em cada aldeamento duas escolas, uma para meninos (...) e outra para 

meninas (...). O salário dos professores deveria ser pago pelos próprios índios! 

O Diretório considerava indecente os índios andarem nus e terem casas sem divisões 

internas (...). Por isso recomendava o uso de vestuário, principalmente pelas 

mulheres, e a construção de casas conforme modelo civilizado.  

[...] 

Durante quarenta anos este Diretório continuou em vigor, até ser abolido por uma 

carta régia em 1798 (MOONEN, 2008, p. 34, 35 – grifos do autor) 
 

Munanga (2008) também esclarece que nesta época os governantes identificaram 

que ordem social e racial descompassada ameaçava a colônia e a teoria de classificação de 

castas por nuanças de pele ganhou forças.  

Segundo Schwarcz (2013), até o século XIX, um terço da população africana 

havia sido retirada de seu país de origem. Nesse período, os negros configuraram de dois 

quintos a metade da população da Corte.  Ao chegar no Brasil, o negro era concebido como 

escravo. Sua forma de organização política, econômica e cultural era ignorada em um 

processo em que ele era despido de todo o seu valor humano:  

 

Entendido como propriedade, uma peça ou coisa, o escravo perdia sua origem e sua 

personalidade. [...] 

[...] Como bem pessoal, o escravo podia ser alugado, leiloado, penhorado ou 

hipotecado, assim como as demais posses do proprietário. Nos inventários, por 

exemplo, os cativos apareciam sem distinção ao lado dos animais, ambos 

classificados sob a rubrica bens semoventes [...] (SCHWARCZ, 2013, p. 39) 
 

Desta forma, a escravidão foi legitimada, ora pelo discurso religioso que dizia 

salvar os negros, ora pelo científico, escondendo os objetivos econômicos e imperialistas por 

meio do culto à ciência que teorizava sobre inferioridade racial. Neste contexto, o discurso do 

colonizador criou uma imagem mítica do negro para justificar a escravidão:  

 

O colonizador legitima seu privilégio pelo trabalho e justifica a nulidade do 

colonizado pelo ócio. No retrato constará uma inacreditável preguiça, ao contrário 

do colonizador, que tem um gosto virtuoso pela ação. [...] 

[...] Sendo deficiente, o negro dever ser protegido. Legitima-se o uso da polícia e de 

uma justiça severa diante de um retardado, com maus instintos e ladrão. É preciso 

proteger-se das perigosas tolices de um irresponsável e defende-lo de si mesmo. 

Nesse contexto, a hostilidade do negro, reconhecida como algo de positivo, decorre 
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também da fragilidade e falta do senso de previsão e economia (MUNANGA, 2012, 

p. 34, 35). 

 

 Constatamos, portanto, que as práticas discursivas dos Jesuítas para defender a 

escravidão do negro em detrimento da do indígena também produziram esse estereótipo em 

torno da imagem do índio.  

Diante disso, compreendemos que, em lugar de reconhecer o relevante 

conhecimento destes povos no que refere à complexidade de suas organizações sociais e 

procurar entender suas formas de compreensão do mundo social e natural e de estabelecer 

suas relações de produção, os europeus fizeram o oposto. Considerando-se modelos de 

estética e civilização, refutando a própria ignorância acerca da complexidade de 

conhecimentos e contribuições culturais destes povos, os europeus imprimiram discursos 

religiosos e científicos para que, tanto negros quanto indígenas, tivessem suas imagens 

associadas à ideia de inferioridade e incapacidade civil e intelectual. Conforme afirma 

Schwarcz (2013, p. 39), “a escravidão, em primeiro lugar, enquanto regime que supõe a posse 

de um home por outro, legitimou com sua vigência a hierarquia social, naturalizou o arbítrio e 

inibiu toda discussão sobre cidadania”.  

No início do século XIX ocorreu a entrada de quase 2,3 milhões de imigrantes 

alemães e italianos para ocupar as terras antes habitadas pelos indígenas, quando foram 

travadas batalhas sangrentas na luta pela terra. O massacre indígena era defendido 

publicamente por serem julgados como atraso para o desenvolvimento e cujas capacidades de 

trabalho não eram consideradas adequadas e suficientes. Exigia-se, portanto, uma política 

indigenista que protegesse o branco do índio (MOONEN, 2008). Ao longo do século também 

ocorreu a chegada dos imigrantes suíços, franceses, espanhóis e russos, alemães, italianos 

(SANTOS, 2009). 

De acordo com Schwarcz (1993), as teorias científicas divulgadas a partir do 

século XIX se opuseram à Igreja e suas influências e legitimaram o discurso dominante que 

fundamentava os novos projetos políticos em função da crença em seu potencial de progresso.   

Schwarcz (1993) registra que na primeira metade do século XIX a origem do 

homem foi pensada a partir da visão monogenista, advinda do século XVIII, que foi inspirada 

na explicação bíblica e defendia uma humanidade una que poderia ser mais virtuosa ou menos 

virtuosa conforme a uniformidade da origem. Essa visão não falava de evolucionismo, a 

princípio, e dominou até a metade do século XIX.  

Enquanto isso, no cenário político brasileiro, em 1822, ocorreu a proclamação da 

independência. Schwarcz (2013) complementa que datam desta época o uso das leis e das 
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instituições públicas de modo a favorecer ainda mais os dominantes em detrimento dos mais 

desfavorecidos por meio da organização mais centralizada do Estado que enfraqueceu o poder 

público e intensificou as relações de clientelismo.  

Compreendemos que esse movimento descrito por Schwarcz (2013) provocou 

ainda mais relações de desigualdade e utilizou o poder público a favor da manutenção da 

hegemonia da elite. Desta forma, a proclamação da independência não melhorou a vida de 

negros e indígenas, mas continuou mantendo os privilégios daqueles que detinham recursos 

financeiros para influenciar as políticas (SCHWARCZ, 2013; MOONEN, 2008). 

De acordo com Guimarães (2008), em 1822, outro fato histórico que evidencia 

questões sobre a construção do imaginário social, iniciado neste contexto, foi o 

desenvolvimento do movimento romântico do indianismo, que buscava no índio o símbolo da 

nação. Moonen (2008) relata que, antes do meio do século, políticas indigenistas utilizaram a 

construção do imaginário social, que agora atribuía aos índios nova simbologia, para propor 

políticas regulatórias e distributivas de suposta proteção.  

Segundo Schwarcz (1993), as ideias do darwinismo diminuíram as distâncias 

entre os discursos monogenistas e poligenistas de tal modo que ambos se apropriaram de uma 

explicação evolucionista das espécies e dotaram o conceito de raça de atributos políticos e 

culturais. A explicação da “seleção natural” de Darwin foi utilizada para tratar de conceitos 

como competição, seleção do mais forte, evolução e hereditariedade na análise de 

comportamento das sociedades humanas. A teoria da seleção natural foi, neste contexto, 

utilizada pelo imperialismo europeu para justificar o domínio ocidental. 

 Segundo Schwarcz (1993), a partir de 1859, interpretações do livro “A origem 

das espécies” de Charles Darwin, complementaram as compreensões biológicas e produziram 

influências políticas e culturais nas discussões raciais: 

 

No entanto, não são poucas as interpretações de A origem das espécies que desviam 

do perfil originalmente esboçado por Charles Darwin, utilizando as propostas e 

conceitos básicos da obra para a análise do comportamento das sociedades humanas. 

Conceitos como “competição”, “seleção do mais forte”, “evolução” e 

“hereditariedade” passaram a ser aplicados aos mais variados ramos do 

conhecimento: na psicologia (...); na linguística (...); na pedagogia, com os estudos 

do desenvolvimento infantil; na literatura naturalista, com a introdução de 

personagens e enredos condicionados pelas máximas deterministas da época [...]. 

A antropologia cultural ou etnologia social, que se constitui enquanto disciplina 

nesse momento, tinha como foco central a questão da cultura, vista no, no entanto, 

sob uma ótica evolucionista (SCHWARCZ, 1993, p. 56, 57 – grifos do autor). 
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De acordo com a autora, a disciplina partia do pressuposto de que todas as 

civilizações precisassem passar por um modelo universal sucessivo em suas formas de 

organização econômicas e sociais.  

Diante disto, compreendemos que os currículos acadêmicos, a formação dos 

professores, e, logo, os currículos da educação básica, começaram a ser influenciados pela 

perspectiva racista de maneira mais institucionalizada a partir do século XIX. Identificamos, 

portanto, que este foi o momento histórico em que as questões raciais começam a dialogar 

com a área educacional. A concepção que fundamentava tal relação, marcou a história das 

relações humanas no país e ainda se perpetua, como veremos adiante. 

Schwarcz (1993), afirma que duas escolas deterministas surgiram ao mesmo 

tempo nesse período. A determinista geográfica, que defendia que o desenvolvimento cultural 

dependia apenas do meio, e, a determinista racial, que defendia que as raças eram imutáveis 

mesmo diante dos fenômenos sociais e condenava qualquer miscigenação. Essas crenças 

deram origem ao movimento da eugenia, que desenvolveu políticas sociais para a realização 

da “seleção social” (SCHWARCZ, 1993, p. 61 apud STEPAN, 1991, p. 1, 2). Partindo deste 

ideário, autores como E. Renan (1823-92) definiram a existência das raças branca, negra e 

amarela e defendiam que os negros, amarelos e miscigenados eram inferiores por não 

poderem ser civilizados e progredir.  

De acordo com Schwarcz (1993), esses novos modelos fundamentados em teorias 

raciais naturalizavam as desigualdades sociais a partir de 1870. Tais teorias definiam grupos 

por meio dos fenótipos e desconsideravam características individuais e os aspectos da 

cidadania. Neste contexto, ocorreu intensa política de imigração europeia com o objetivo de 

branquear a população por meio da mestiçagem. O fim do tráfico negreiro, no início do 

século, havia abalado o regime escravocrata de maneira que houve pressões políticas internas 

e externas que apontavam para o seu fim como forma de acabar com os cativeiros dos negros. 

Outros países criticavam a escravidão que ainda imperava no Brasil.  Muitos cativos já 

haviam conquistado a liberdade mediante fuga, de tal forma que até mesmo o exército se 

recusava a prossegui-los e os proprietários já negociavam a libertação para que seus escravos 

continuassem a trabalhar em suas fazendas.   

Em 1888, a Lei Áurea, sem apresentar considerações referentes à incorporação 

dos ex-escravos, longe de oferecer aos negros a perspectiva da dignidade humana, teve como 

resultado “jogar uma imensa população, despreparada e pouco instruída, num processo de 

competição desigual, sobretudo com a mão de obra imigrante que afluía ao país desde os anos 

1870” (SCHWARCZ, 2013, p. 46). 
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De acordo com Schwarcz (1993), após a independência política do Brasil, três 

instituições foram selecionadas para construir a história oficial do país: Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB - no Rio de Janeiro), Instituto Archeologico e Geographico 

Pernambucano (IAPG) e Instituto Histórico e Geographico de São Paulo (IHGSP). Estas 

instituições tinham a função de construir a história oficial registrando os mitos, organizando 

os fatos por ordem e homogeneizando personagens e eventos. O projeto “Como escrever a 

história do Brasil”, selecionado pelo IHGB em 1844 propunha entender o Brasil a partir 

desses pressupostos: 

 

Ao branco, cabia representar o papel do elemento civilizador. Ao índio, era 

necessário restituir sua dignidade original ajudando-o a agalgar os degraus da 

civilização. Ao negro, por fim, restava o espaço da detração, uma vez que era 

entendido como fator de impedimento ao progresso da nação (SCHWARCZ, 1993, 

p.  112). 

 

Desse modo, a ideia da hierarquia entre as raças permanece. De acordo com 

Schwarcz (1993), no início do século seguinte (XX), o instituto mudou um pouco sua forma 

de descrever os fatos, reconhecendo três raças formadoras da sociedade, porém, com 

potenciais diferentes. Nessa visão, os estrangeiros não podiam contar sua história, os negros 

eram concebidos como “fator de atraso da civilização” (p. 117). Assim, foi construída uma 

“história católica, patriótica, permeável a um discurso evolucionista e muito vinculada à 

política oficial” (SCHWARCZ, 1993, p.  117).  

 Assim, Schwarcz (1993), destaca a relação entre a memória histórica e o 

conceito de nação construído no país. O projeto nacional do Brasil foi fundamentado pela 

construção histórica de sua origem. Essa história foi construída a partir de olhares que 

defendiam interesses políticos, econômicos e culturais em prol de uma “história branca e 

européia” (SCHWARCZ, 1993, p.  136), marcada por pressupostos evolucionistas, 

monogenistas, darwinistas sociais e poligenistas que justificou a hierarquia entre as raças e o 

predomínio dos brancos. Desta forma, “utilizando um darwinismo sócio-biológico, explicava-

se o ‘natural branqueamento’ da população. Mas eram as teorias deterministas raciais que 

ajudavam a comprovar um certo atraso, ou condenavam a mistura racial no país” 

(SCHWARCZ, 1993, p.  137 – grifos da autora). A autora afirma, ainda, que essa história se 

tornou arcaica, porém, continuou em livros didáticos. 

Brandão e Silva (2008) registram que nas primeiras décadas após a abolição 

surgiram associações com fins lucrativos de caráter multicultural e assimilacionista para 

alfabetização e escolarização dos negros. Deste fato depreendemos que, em situação análoga à 
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dos indígenas nos aldeamentos, além de precisar assumir financeiramente o ônus da vida 

escolar, os negros assumiam ideais, valores e ideologias multiculturais e que assimilavam 

seus valores culturais em nome de uma identidade cultural unificada. 

Diante disto, abrimos aqui um parêntese para enfatizar a escola como uma das 

principais instituições utilizadas pelos colonos para a veiculação deste imaginário social. 

Munanga (2012) esclarece que a criança negra era privada do direito do acesso à sua história, 

uma vez que a conhecia a partir do ponto de vista do colonizador, seja em função do 

aprendizado informal pela negação do acesso à escola tradicional - a forma de inscrever a 

história da herança social às gerações futuras - , seja quando raras vezes eram “salvas da rua” 

por alguma família e encaminhadas à escola, pois, lá a história de seus ancestrais africanos 

eram substituídas pelas personagens europeias. Assim, para sair da situação de analfabeto, o 

negro aprendia a língua do colonizador e esse era só um dos movimentos do processo de 

assimilação de sua cultura. A partir das contribuições de Moonen (2008) percebemos, na 

história do acesso à educação pelos indígenas também consta a marca da dominação cultural 

conforme descrito anteriormente sobre a imposição do ensino da língua portuguesa e da 

doutrina cristã nos aldeamentos. 

Retomando os acontecimentos históricos subsequentes, nos apropriamos das 

contribuições de Munanga (2008) para afirmar que, ao passo que a mestiçagem minimizou 

diferenças físicas, as fronteiras raciais entre as pessoas foram ficando mais indefinidas. Com o 

fim do sistema escravista em 1888, os pensadores brasileiros empenharam-se na construção 

de uma identidade nacional e encontraram dificuldades para proceder com a pluralidade 

racial. 

No século XIX, a maioria dos teóricos partia da perspectiva do determinismo 

biológico e da superioridade da raça branca. Nesse contexto, as diferenças foram destacadas e 

as heranças genéticas foram relacionadas ao desenvolvimento intelectual e moral. A 

imigração foi percebida como uma forma de corrigir o atraso provocado pela miscigenação e 

a possibilidade de se construir uma nação (MUNANGA, 2008; SCHWARCZ, 1993). 

Corroborando com estas ideias, Schwarcz (1993) destaca que no contexto histórico do fim da 

escravidão, quando a organização social apresentava outras necessidades e novo projeto 

político, as teorias raciais funcionaram como modelos teóricos positivistas e deterministas que 

favoreciam a jogos de interesses políticos na tentativa de construir uma identidade nacional. 

De acordo com Guimarães (2008), no cenário do século XX surgiram as 

formações dos chamados Estados-nação.  
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O século XIX assiste ao surgimento dessas formações chamadas Estados-nação, 

entidades que emitem passaporte, que erigem e controlam fronteiras, que garantem 

direitos aos seus cidadãos, mas às quais, ao mesmo tempo, esses cidadãos devem se 

identificar como filhos, devendo-lhes amor e fidelidade; e que são, ao mesmo 

tempo, comunidades políticas e de destino (GUIMARÃES, 2008, p. 67). 

 

Podemos compreender que a discussão sobre identidade nacional, que começava a 

ganhar destaque no fim deste século, contribuiu para a instituição dos Estados-nação como 

instituições de controle social e proteção aos sujeitos que se assumem pertencentes a eles de 

modo a cumprir as normas sociais impostas. 

Para discutir o caminho das relações sociais no século XX é necessário partir da 

compreensão de que a construção do ideário da identidade nacional unificada encontrava-se 

na agenda formal do governo e, portanto, fundamentou muitas políticas elaboradas e 

implementadas. 

Nesta perspectiva, intelectuais brasileiros se apropriaram das teorias raciais 

divulgadas no cenário internacional e as adaptaram para lidar com as contradições provocadas 

pela mestiçagem. Schwarcz (1993) relata que os anos de 1930, século XX, foi marcado por 

algumas novas teorias que observavam o país de maneira otimista e passaram a defender a 

eugenia não mais pelo motivo da raça, mas pela cultura21. Assim, foram utilizadas as teorias 

raciais para legitimar a hierarquia entre as raças. Porém, a miscigenação não foi mais 

condenada, e sim, vista como o fenômeno que oportunizou a harmonização entre as raças e a 

diversidade cultural. As contribuições dos negros e dos indígenas foram consideradas de 

maneira reducionista ao serem “incorporadas” à cultura nacional por meio da instituição de 

símbolos para esta identidade. 

Schwarcz (1993, p. 241) destaca duas áreas do conhecimento que se empenharam 

na discussão sobre raças e disputaram hegemonia e predomínio científico: direito e medicina. 

O direito procurou elaborar um código unificado sobre o assunto para o desenvolvimento de 

uma prática “acima das diferenças sociais e raciais”. Já a medicina, procurou diagnosticar 

doenças e causas da degeneração e desenvolver a cura dos males da nação com projetos 

higienistas. Essas teorias fortaleceram a concepção de degeneração da mestiçagem, que 

apostava no branqueamento como solução para a extinção dos povos não brancos, 

fortalecendo a proposta da eugenia. As leis e documentos oficiais, naquele período, não 

 

21 Gilberto Freyre foi um dos principais autores dessa teoria, e sua obra mais conhecida acerca deste trabalho 

foi o livro Casa Grande &Senzala publicado na década de 1930. 
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discutiam raça, mas eram derivados dos debates acerca dos estudos divulgados no país a 

respeito do tema.  

A utilização das teorias raciais nas esferas políticas e científicas, porém, 

começaram a ser freadas no Brasil a partir dos anos de 1930 por meio das teses culturalistas 

que valorizavam a miscigenação. Com isso, a mistura das raças começou a ser vista como 

especificidade positiva do povo brasileiro e foi atribuído o caráter de exótico à cultura do país 

em função de sua composição por estas contribuições culturais (SCHWARCZ, 1993). 

Pautadas por esse cenário nacional, as políticas indigenistas assumiram a 

concepção de proteção deste contingente social transitório e incapaz. Essas ideias 

fundamentaram o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910, quando foram elaboradas e 

implementadas políticas que, teoricamente, pretendiam acabar com o genocídio por meio de 

medidas protetivas sob a ótica paternalista da tutela. A partir desta concepção, o Estado 

desenvolveu um projeto de “integração e assimilação cultural” dos povos indígenas que 

objetivava a apropriação das terras indígenas e a negação das etnicidades e identidades sob o 

discurso da necessidade de desenvolvimento agrícola e econômico do país. Atuante neste 

projeto, a SPI oferecia terra, saúde, educação e subsistência aos indígenas, de maneira a 

acomodá-los e possibilitar o desenvolvimento do projeto em curso. Como uma das estratégias, 

o Estado utilizou a proposta de emancipação dos índios para torná-los “cidadãos comuns” e 

integrantes das camadas subalternizadas da sociedade brasileira. A legislação brasileira 

também começou a prever (1910 e 1928) a legalização das terras ocupadas pelos índios, no 

entanto, elas foram definidas como propriedade do governo (MOONEN, 2008; GERSEN, 

2006). Diante disto, compreendemos que os indígenas iniciaram o século XX como atores 

para os quais políticas públicas eram pensadas, porém, cujas vozes ainda não eram ouvidas. 

De acordo com Munanga (2012), o ideário da negritude que havia começado nas 

Américas, nos Estados Unidos, passou pelo Haiti, foi para a Europa, aparecendo na Inglaterra, 

se cristalizou na França, depois chegou à África e retornou às Américas. Embora o Brasil 

estivesse adentrando ao período político do governo de Getúlio Vargas, em 1930, sob as 

influências das discussões que já percorriam o mundo, ocorria uma evolução voltada ao 

desenvolvimento social que buscava novas orientações políticas do País e discordava das 

teorias raciológicas. Nessa década foi criada a imprensa negra. A partir destas contribuições, 

podemos concluir que os negros iniciaram o século ecoando suas pautas, porém, como todas 

as vozes das camadas populares no contexto repressivo, também foram silenciados e suas 

questões ainda não ascenderam à agenda formal das políticas públicas. 
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Na área da educação, destacamos neste estudo, alguns acontecimentos políticos 

para registrar a entrada de instituições sociais que, posteriormente, relacionamos à discussão 

das ações afirmativas. O Ministério da Educação e da Saúde foi instituído (1930). 

Coadunando com a perspectiva centralizadora do governo nacional, durante as Reformas 

Francisco Campos e Capanema foram criados: o Conselho Nacional de Educação (1931) que 

centralizou a educação básica (ensino primário e secundário), a educação superior e 

profissionalizante nas áreas industrial e agrícola à administração federal; a Comissão Nacional 

do Livro Infantil (1936) com o objetivo de divulgar e premiar obras infantis que fossem 

consideradas importantes para a formação moral e intelectual dos jovens brasileiros; a 

Comissão Nacional do Livro Didático (1938) com a função de controlar o conteúdo 

ideológico e metodológico dos livros veiculados (FERREIRA, 2008). 

A Constituição Federal de 1934 também cumpriu papel importante na 

compreensão do cenário político que se desenvolveu a partir deste momento, pois, sob as 

influências do Manifesto dos Pioneiros (1932) foi a primeira a considerar a educação como 

um direito de todos. Nesse sentido, é importante ressaltar que a educação oferecida neste 

governo apresentava características de minimização das questões regionais e ênfase na 

industrialização e no desenvolvimento do país. Em função do processo de industrialização 

iniciado nesta época, o acesso à educação foi ampliado e a elevação da escolaridade dos 

negros foi destacado dentre os indicadores positivos. Porém, apesar de o acesso à educação ter 

sido ampliado em prol da formação de mão-de-obra, o Censo do Rio de Janeiro ainda 

mostrava, em 1940, que a escola reproduzia a estrutura piramidal de classes que tinha o negro 

sem acesso à escola em sua base e o branco doutor em sua ponta (GOMES, 2003; 

BRANDÃO; SILVA, 2008). 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, sob a influência da experiência 

devastadora da eugenia, o Brasil, tido pela teoria culturalista como o país da harmonia entre as 

raças, recebeu destaque mundial para o questionamento das teorias raciais e para a construção 

do discurso humanista que apresentava o Brasil como uma sociedade multirracial de classe. 

Para divulgar essa imagem, como se a cor ou a raça não influenciassem nas oportunidades 

sociais e como se o preconceito não existisse no país, a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) financiou pesquisas que fortalecessem o 

imaginário da identidade nacional (AMORIM, 2013; GUIMARÃES, 2009).  

Dentre as ações da Organização das Nações Unidas (ONU), neste período, 

citamos a construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que proclamou a 

igualdade de todos perante a lei e prevê que a educação promova a tolerância e amizade entre 
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grupos raciais. Deste fato depreendemos o início da compreensão de que a educação para a 

tolerância conseguiria solucionar o problema do racismo instituído nas relações sociais. De 

acordo com Munanga (2008), neste período, também ocorreu a ampliação do movimento da 

negritude, que ao posicionar-se como uma reação ao racismo, ganhou dimensão política no 

Brasil.  

A partir da segunda metade do século XX, a política de imigração europeia se 

intensificou no Brasil. Foi aprovada no país a Lei Afonso Arinos (1951) que concebia o 

preconceito como crime. Neste tempo, a nação mestiça foi difundida como um ideário 

moderno nacional e a cultura negra foi descrita como afro-brasileira, compreendendo 

elementos negros e mestiços (MUNANGA, 2008; GUIMARÃES, 2009).  

Das influências dos marcos internacionais, destacamos a aprovação, pelo 

Congresso Nacional, do texto da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 

Genocídio, produzido na Assembleia Geral das Nações Unidas de 1951, em Paris (Decreto nº 

30.822 de 6 de maio de 1952) - que conceitua genocídio como atos que objetivem destruir 

parcialmente ou totalmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso e o declara como 

um crime contra o Direito Internacional; e, a aprovação do texto da Convenção contra a 

Discriminação no Campo do Ensino, produzido pela Conferência Geral da UNESCO de 1960, 

em Paris (Decreto nº 40 de 6 de maio de 1967) – que define que discriminação se trata de 

 

[...] qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de raça, 

côr, sexo, língua, religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem 

nacional ou social condição econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito 

destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino e, principalmente: 

a) privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas de acesso aos diversos tipos ou graus 

de ensino; b) limitar a nível inferior a educação de qualquer pessoa ou grupo; c) sob 

reserva do disposto no artigo 2 da presente Convenção, instituir ou manter sistemas 

ou estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos de pessoas; d) de 

impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições incompatíveis com a 

dignidade do homem (BRASIL, 1967, Art. 1º, a - d) 

 

Nesse sentido, observamos que em seus incisos, o documento evidencia que a 

discriminação nesta concepção somente poderia ser identificada em situações públicas, não 

sendo criminalizada, portanto, a discriminação de cunho pessoal.  

No período da Ditadura Militar no Brasil (1964 – 1985) aconteceram 

mobilizações em prol das causas indígenas e da negritude, e, também foram desenvolvidas 

políticas públicas voltadas para o controle social que acabaram por refletir em questões 

educacionais e econômico-sociais. 
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Das influências dos marcos internacionais, destacamos: a promulgação do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas de 1966, que somente foi decretado no Brasil em de 6 de julho de 1992 

(Decreto nº 591) – que continua a conceber a educação para a compreensão da tolerância e 

amizade de grupos raciais e étnicos e confere aos Estados a responsabilidade da garantia dos 

direitos sem discriminação por, dentre outros, raça ou cor; a Proclamação de Teerã, produzida 

na Conferência Internacional de Direitos Humanos, em 13 de maio de 1968 - como resultado 

da avaliação da Declaração Universal dos Direitos Humanos – que se posiciona contra a 

discriminação e valida como obrigatórias nas definições da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1969) (ALVES, 2001).  

O documento, cuja resolução da Assembleia das Nações Unidas data de 1965, foi 

promulgado no Brasil em 1969 (Decreto n.º 65.810, de 8 de dezembro de 1969) discorre sobre 

a compreensão de discriminação racial ainda na perspectiva das manifestações públicas, e 

trata de direitos e proibições para os fins que se propõe; a aprovação de declarações das 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano - resultou na Declaração de 

Estocolmo sobre o Ambiente Humano (1972) - que descreveu dentre seus princípios o dever 

do abandono de projetos que visassem a dominação colonialista e racista; a I Conferência 

Mundial para o Combate ao Racismo e à Discriminação (1978), em Genebra - que discutia o 

apartheid; a II Conferência Mundial para o Combate ao Racismo e à Discriminação Racial 

(1983), em Genebra - que discutia sobre a erradicação do racismo e da discriminação racial. 

Santos (2009), ao dialogar sobre o desenvolvimento do país, considerando o 

crescimento de 1930 a 1970, afirma que o Brasil foi um dos países com maior crescimento do 

mundo, porém, com a característica da exclusão conectada ao seu processo de 

desenvolvimento. No que se referem às ações do governo, Guimarães (2009) afirma que, no 

contexto da ditadura militar, o compromisso racial continuou, no entanto, desprovido da 

perspectiva política.  Contrários às intenções governistas, no fim da década de 1970 e início 

da década de 1980, autores como Hasenbalg e Valle Silva, utilizaram dados do IBGE para 

explicar que as desigualdades econômicas e sociais no Brasil envolvem questões raciais 

(GUIMARÃES, 2008). 

Neste período, segundo Brandão e Silva (2008), a elevação da escolaridade dos 

negros foi um fator importante no processo de industrialização e urbanização do país. Ainda 

nesta época, ocorreu uma mobilidade ascendente para ocupação das cidades e redistribuição 

espacial da população que gerou aumento da demanda na escola e competitividade diante das 

posições de status da sociedade. Além disso, nos centros urbanos, os negros ampliaram o 



 

103 

 

acesso aos estudos e começaram a formar uma elite que, por sua vez, iniciou as associações e 

organizações de negros com caráter reivindicativo que influenciaram na discussão pública 

sobre ações afirmativas. 

Concomitantemente, surgiram propostas, principalmente partindo de negros e 

mestiços, de construção da democracia verdadeiramente plurirracial e pluriétnica. Houve, 

ainda, o surgimento do Movimento Negro Unificado (MNU), que reintroduziu a ideia de raça, 

reivindicou o processo de identificação dos negros a partir da origem africana, e, buscou a 

desmistificação da democracia racial e a responsabilização do preconceito e da discriminação 

racial pelas desigualdades sociais (MUNANGA, 2008; GUIMARÃES, 2008). Outrossim, 

surgiram ONGs da comunidade negra que atuaram na educação com apoio da Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, do MEC e da UNESCO 

(ROSEMBERG, 2009). Diante do exposto, cabe-nos destacar a importância do acesso ao 

conhecimento que, mesmo precário e com olhar eurocêntrico, contribuiu para ampliar as 

possibilidades de relações e compreensões de mundo.  

De acordo com Gersen (2006) e Moonen (2008), em 1970, a Igreja Católica e as 

universidades passaram a compor o grupo de atores envolvidos na luta indígena. A Igreja 

Católica, que procurava responder às críticas sobre sua cumplicidade na política etnocida 

durante a colonização, criou uma pastoral para trabalhar com indígenas, com proposta de 

assistencial, e um Conselho Indigenista Missionário (CMI), em 1972, com papel político na 

luta pelos direitos indígenas. A partir dessa década também surgiram várias outras ONGs de 

apoio aos indígenas que questionavam as perspectivas civilizatórias do Estado e das antigas 

missões religiosas. Elas assumiram muitas das funções tutelares do Estado e o protagonismo 

da luta indígena.  

Ainda segundo Gersen (2006), até a década de 1980, surgiu e se consolidou, o 

Movimento Indígena Organizado e as organizações formais indígenas22. Esse movimento 

colaborou para o fortalecimento das identidades dos nativos do território brasileiro. Assim 

como o movimento negro, retomou o conceito de raça para fortalecimento de suas identidades 

 

22 Gersen (2006) descreve a organização formal ou não-tradicional como um modelo não indígena que - 

embora tenha aceitação mediante decisão coletiva para atender a necessidades, com estratégias e objetivos 

específicos definidos pela comunidade – atende a um modelo padronizado, de caráter jurídico, reconhecida 

formalmente pelo Estado, que tem obrigações legais para com o Estado e são conhecidas como associações. 

Elas conferem caráter institucionalizado, burocratizado, centralizado e personalizado, com sistema de 

tomada de decisões menos transparentes de modo que não são controladas pelos integrantes da comunidade. 

São necessárias para que os povos indígenas realizem suas defesas junto às políticas públicas e viabilizar 

recursos.  



 

104 

 

a partir das ações do movimento indígena organizado, os povos indígenas concordaram que 

assumir o termo “índio” ou “indígena”, a princípio um termo genérico e em alguns contextos 

pejorativos para representar os nativos do Brasil, era necessário para o fortalecimento das 

identidades de todos os povos originários do território denominado brasileiro. 

Compreendemos, portanto, que o fortalecimento das identidades indígenas e as 

organizações formais para este fim são maneiras de garantir a união destes povos em busca de 

seus direitos e o lugar das lideranças indígenas como atores sociais diretamente envolvidos 

nas políticas públicas. Esse fortalecimento contribui para que possam evidenciar à sociedade 

não-indígena as defesas e lutas das comunidades as quais representam, oportunizando, desta 

forma, que os demais integrantes também sejam vistos como atores sociais (GERSEN, 2006). 

Ademais, em 1980, ocorreu o Seminário de Estudos Indígenas de Mato Grosso do Sul, em 

Campo Grande/MT – organizado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – que teve o 

objetivo de assumir os debates e implantar projetos governistas. Sendo assim, as lideranças 

indígenas, organizaram-se antecipadamente via assembleias do CMI e apresentaram 

insatisfações que mudaram o rumo das discussões. A partir deste evento, foi instituída a 

União das Nações dos Indígenas (UNI), que se consolidou em 1981 (DEPARIS, 2007) 

Sobre as ações do governo por meio das políticas indigenistas, Gersen (2006) cita 

o encerramento do Serviço de Proteção ao Índio, quando ocorreu, em 1967, a criação da 

FUNAI. De acordo com o autor, o ideário que pautava as ações do Estado neste período 

concebia o indígena como incapaz, civil e intelectualmente, e, por isso, foram desenvolvidas 

políticas de proteção sob a ótica paternalista da tutela. 

Em 1960 e 1970 o governo também tentou definir critérios de indianidade como 

procedimento administrativo, estabelecendo graus do “ser índio” e quem deveria deixar de sê-

lo. Gersen (2006) afirma que essas tentativas de emancipação marcaram o pensamento dos 

brasileiros e ainda apresenta traços. Além disso, Moonen (2008) relata que o fim teórico do 

genocídio dos indígenas aconteceu com a criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 

1910. No entanto, o autor apresenta registros de assassinos de indígenas que não foram 

punidos ao longo das décadas de 1970 e 1980 para afirmar que ele continuou existindo. Em 

razão disto, registra que além dos casos impunes. 

 

[...] o governo brasileiro já tem sido acusado internacionalmente de “genocídio por 

omissão”. E não falamos aqui de outras formas de genocídio – também praticados 

no Brasil – como transferência compulsória de índios para regiões inadequadas para 

sua sobrevivência ou transmissão proposital de doenças contagiosas (MOONEN, 

2008, p. 14, 15 – grifos do autor). 
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Diante desse contexto, a atuação das comunidades negras e dos movimentos negro 

e indígena estavam envolvidos no processo de redemocratização do país a partir da década de 

1980. Assim, ocorreram as primeiras ações do governo brasileiro visando à igualdade de 

oportunidades de gênero e raça na educação. Foram instalados Conselhos da Comunidade 

Negra que tiveram ações pontuais importantes, contudo, não entraram na agenda. 

(SCHWARCZ, 2013; ROSEMBERG, 2009). A partir das contribuições de Deparis (2007), 

notamos que as questões indígenas começaram a ascender à agenda formal por meio da 

instituição da UNI. 

O processo de redemocratização partindo das bases de luta continuaram no 

governo de José Sarney (1985 – 1990). Gersen (2006) e Guimarães (2009) mostram que neste 

período ocorreu o início da mobilização indígena e do ativismo negro para fazer parte das 

discussões que deram origem à Constituição Federal de 1988. Em 1987, o movimento 

indígena se fortaleceu com a criação de organizações formais (associações e federações), e, 

em 1988, o movimento negro criou a Fundação Cultural Palmares. Há uma unanimidade entre 

os autores já mencionados quando se trata de afirmar que a Constituição Federal de 1988 foi 

um marco legal na garantia dos direitos pelos quais negros e indígenas vinham lutando. 

Conforme Rosemberg (2009, p. 228) “[...] foi um marco no reconhecimento de igualdades de 

direito para os grupos subalternos, abrindo perspectivas mais incisivas de combate ao racismo 

(crime inafiançável) e de reconhecimento dos povos indígenas”. 

Após a CF (1988), houve o rompimento dos movimentos indígenas com a 

hegemonia da FUNAI por meio da criação de vários órgãos que assumiram a responsabilidade 

pela atuação com povos indígenas junto a muitos ministérios. Um exemplo disso foi a 

Educação Escolar Indígena que passou a ser responsabilidade do então Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC). Em 1989, foi criada a Fundação da Comissão de Articulação 

dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil (CAPOIB), o que fortaleceu ainda mais as 

organizações indígenas formais. E, por meio da Lei nº 7.716/1989, foram definidos os crimes 

resultantes de preconceito de raça e de cor. Contudo, Schwarcz (2013) e Guimarães (2004) 

percebem-na de maneira crítica, porque esse dispositivo legal considera como atitudes 

discriminatórias apenas aquelas realizadas em público, de tal forma que acaba por endossar as 

atitudes preconceituosas que ocorrem em contextos privados. 

De acordo com Guimarães (2009), a partir do governo de Fernando Collor (de 

1990 a 1992), o discurso liberal foi incorporado ao Estado brasileiro, contrapondo-se ao 

antigo Estado nacional desenvolvimentista o que possibilitou a reforma de vários sistemas, 

dentre eles, o educacional com desvinculação da forma de gerir a economia da gestão da 
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política pública social. Órgãos do Estado foram reduzidos e muitas de suas funções foram 

repassadas às ONGs e empresas privadas por meio de parcerias. Desde então, o Estado 

diminuiu a preocupação com a política de identidade nacional e aderiu a um discurso 

multiculturalista que ficava sob a responsabilidade dos agentes não governamentais. Diante 

disto, podemos compreender que a incorporação do discurso liberal já havia iniciado desde a 

década de 1970, como foi anunciado por Gersen (2006) com relação às políticas indigenistas, 

e, foi ampliado neste governo.   

Tanto Guimarães (2009), tratando das questões da comunidade negra, quanto 

Gersen (2006), ao dialogar sobre os atores sociais pró-indígenas, registram que, na década de 

1990, as ONGs foram fortalecidas e ampliaram o atendimento à população carente, por meio 

de vários serviços, dentre eles, a educação. Além disso, Brandão e Silva (2008) afirmam que 

novas questões educacionais levantadas por grupos marginalizados ascenderam à agenda das 

políticas pública. 

Em 21 de setembro de 1990 também foi aprovada a Lei nº 8.081, que estabelece 

os crimes e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, 

religião, etnia ou procedência nacional, praticados pelos meios de comunicação ou por 

publicação de qualquer natureza. Das influências dos marcos internacionais, destacamos a 

Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 

Religiosas e Linguísticas (1992), pela ONU, em defesa do respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais de todos. Este documento abordou a discussão sobre discriminação 

por raça e encarregou os Estados da promoção da identidade. 

Sobre o fortalecimento dos movimentos indígenas, Gersen (2006) salienta que nos 

anos de 1991 e 1992 as organizações indígenas formais escreveram um Projeto de Lei que 

propôs o Estatuto das Sociedades Indígenas (PL 2.057/1991). Nesta ocasião, as pautas sobre 

seus direitos foram considerados na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992) – Rio-92, o que repercutiu na construção e implementação de 

projetos pioneiros para os povos indígenas. 

No ano de 1993 (governo de Itamar Franco no Brasil) a ONU organizou a 

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos que gerou a Declaração de Viena sobre os 

Direitos Humanos. Este documento prevê a eliminação do racismo, da discriminação racial, 

da xenofobia e da intolerância associada como tarefa prioritária da comunidade internacional 

e incumbe aos governos o dever de tomar medidas eficazes para estes fins. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003), de acordo com 

Guimarães (2009), a opinião pública popular discutia, no Brasil, questões relacionadas às 
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ações afirmativas para a população negra. Nesse sentido, o governo direcionou iniciou 

negociações sobre tais discussões. As ONGs atuavam em diversas áreas, dentre elas, a da 

educação primária e a das escolas multiétnicas que valorizassem as questões raciais e a defesa 

dos direitos humanos por meio da Lei nº 7.716/1989. 

Dos eventos internacionais, destacamos o seminário internacional 

“Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos 

contemporâneos” (1996), realizado em Brasília pela Secretaria dos Direitos da Cidadania do 

Ministério da Justiça. De acordo com Guimarães (2009) e Campos e Feres Júnior (2013), 

neste evento foram discutidas justificativas ideológicas a favor e contra as ações afirmativas. 

Santos (2003) registra que o presidente realizou a abertura, quando solicitou ajuda inovadora 

e criativa para que o Estado brasileiro pudesse encontrar soluções contra o racismo do país. 

Afirma, porém, que o apoio do governo se tratou também de um movimento que buscava 

responder às pressões e discussões que já ocorriam dentro e fora do país em que o discurso 

das relações harmoniosas entre os grupos étnicos no país eram criticadas.  O autor afirma que 

o Brasil vivia lutas anti-racistas internas, provocadas principalmente pelos movimentos 

negros e externamente o mundo também fazia essa crítica. 

Além deste evento, em 2001, foi realizada a Conferência Mundial contra o 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada pelas Nações 

Unidas, em Durban. A declaração e o programa de ação desta conferência consideraram a 

desigualdade social como fator atrelado aos fenômenos a que se contrapõe em seu título. 

Demarcaram a responsabilidade dos Estados em desenvolver políticas públicas de ações 

afirmativas e, dentre elas, aquelas na área da educação, compreendendo a educação como 

elemento chave no combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata. Alves (2002) considera que sua implementação dependia da seriedade com que cada 

Estado considerava as decisões coletivas a partir dela, da capacidade de utilização da 

sociedade civil e da conscientização de todos acerca da necessidade de condições equânimes 

para que a globalização produzisse efeitos antidiscriminatórios tendo em vista a humanidade 

comum, composta de diversidades. 

No que referem às discussões nacionais gerais, em 1995, Zumbi foi reconhecido 

como herói nacional. Também neste ano, o presidente criou o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) para a valorização da população negra e inserção da questão racial na 

agenda do governo. Santos (2003) afirma que esse grupo discutiu e divulgou os primeiros 

conceitos nacionais de ação afirmativa, influenciados pela perspectiva da justiça 

compensatória dos Estados Unidos da América (EUA). Neste governo, também foi aprovada 
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a Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, que alterou os Art. 1º e 2º da Lei nº 7.716/1989, que 

definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e acrescentou o parágrafo ao 

art. 140 do Decreto-lei nº 2.848/1940 (código penal). Ainda neste governo, em 7 de junho de 

2000, foi apresentado o Projeto de Lei (PL) nº 3.198 – que propôs o Estatuto da Igualdade 

Racial, justificado pela defesa da integração de todos os seres humanos. Porém, o Estatuto 

somente tornou-se dispositivo legal em 20 de julho de 2010, pela Lei nº 12. 288.  

O referido PL mostra que algumas pautas dos atores sociais envolvidos no 

movimento negro ascendiam à agenda formal, porém, a demora na aprovação evidencia que, 

mesmo com todas as mudanças políticas, elas ainda não eram prioridade. De acordo com 

Gersen (2006), houve uma abertura política de escuta dos povos indígenas para a construção 

de projetos relacionados ao meio ambiente entre os anos de 1999 e 2001. O autor ressalta que 

na primeira década do século XXI, as organizações indígenas receberam maior investimento 

de recursos e conseguiram maior inserção nos espaços de formulação de políticas públicas em 

um movimento de ocupação e consolidação de seus espaços que acarretou na elaboração de 

políticas públicas específicas e na conquista de outros direitos. 

No âmbito da educação, em 1996 foi aprovada a LDB nº 9.394/1996 que previu 

que o ensino da história do Brasil, nos ensinos fundamental e médio, levasse em consideração 

as contribuições culturais dos povos formadores da sociedade brasileira, tendo enfatizado as 

matrizes indígena, africana e europeia. Além disso, também previu que o ensino nas 

comunidades indígenas respeitasse sua língua materna. Nas disposições gerais deste 

documento, incumbiu a União do desenvolvimento da educação escolar indígena tendo como 

base a escuta desses povos em seu planejamento e a previsão desta educação no Plano 

Nacional de Educação (PNE).  

Em 1998, foram publicados o Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas (MEC/SEF), que, de acordo com Rosemberg (2009) abordou a perspectiva do 

multiculturalismo. Grupioni et al (2002) esclarece que, em 1999 foram publicadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Indígena (Parecer CEB/CNE nº 14/99 e 

Resolução CNE nº 3/99) como resultado das discussões feitas a partir do Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas e de um documento preparado pelo Comitê de 

Educação Escolar Indígena sobre a necessidade de regulamentação da educação voltada para 

esse grupo. Acrescentamos, ainda, o PNE 2001-2011 conforme posto na LDB nº 9.394/1996, 

que previu a educação escolar indígena, metas acerca de questões étnicas para a formação de 

professores e critérios de controle sobre a produção/promoção de imagens étnicas 
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estereotipadas para a televisão educativa e para o programa de avaliação do livro didático do 

MEC. 

Guimarães (2009) avalia que no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 

2011), a articulação do Estado e das ONGs se solidificou por meio da absorção dos quadros 

dos movimentos sociais nos aparelhos do Estado. O autor afirma que a primeira gestão desse 

governo se transformou naquele que mais atendeu à agenda das organizações negras. O 

regime neoliberal possibilitou certa autonomia às ONGs e forçou o Estado a atender 

reivindicações dos movimentos sociais, criando relações mais próximas entre “seus aparelhos 

e quadros, de um lado, e os quadros e aparelhos das organizações partidárias ou associativas, 

de outro” (GUIMARÃES, 2009, p. 26). Nesse movimento, em nome das regras de 

convivência social e democrática, tanto os movimentos perdem um pouco da ideologia 

própria para se integrar à ideologia nacional, como o Estado abre mão de parte de seu discurso 

nacionalista para incorporar múltiplos idiomas e identidades para que fossem sintetizados os 

direitos da cidadania. 

Dentre as políticas públicas no Brasil, de maneira geral, apresentamos a 

instituição do Programa Nacional das Ações Afirmativas (Decreto nº 4.228, de 13 de maio de 

2002) – que tinha o objetivo de implementar medidas na administração pública federal para 

privilegiar o acesso e participação dos grupos minoritários, dentre eles, os afrodescendentes; a 

criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que 

estava diretamente relacionada à Presidência da República, a criação do Conselho Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) (Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003). A SEPPIR 

configurou-se uma instituição diretamente envolvida na formulação, implementação e na 

avaliação das políticas para a promoção da igualdade racial, dentre elas o Programa Nacional 

de Ações Afirmativas, e contava com a estrutura do CNPIR para o desenvolvimento de suas 

responsabilidades 

Além disso, houve a publicação da Política Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (PNPIR) do Governo Federal (Decreto nº 4.886 de 20 de novembro de 2003) – que 

considerou as discussões em âmbito internacional. O objetivo do PNPIR foi reduzir as 

desigualdades raciais do Brasil e, para isso, visou garantir a inserção da perspectiva da 

promoção da igualdade racial em todas as políticas governamentais, dentre elas a educação; a 

aprovação pelo Congresso Nacional do texto da Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Povos Indígenas e Tribais, que havia sido realizada 

em Genebra, no ano de 1989 (Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004) – que previu o 
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combate à desigualdade e a garantia da igualdade e efetividade dos direitos sociais, 

econômicos e culturais do indígenas e tribais. 

No âmbito das políticas públicas da educação, apresentamos a alteração da LDB 

nº 9.394/96 com a Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003 - que incluiu a obrigatoriedade do 

ensino da história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio; a criação da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), no MEC 

(Decreto nº 5.159, de 28 de julho de 2004); a publicação da Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de 

junho de 2004 – que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; a 

inclusão, no ano de 2005, do quesito cor/raça no Censo Escolar brasileiro (Portaria INEP nº 

156/2004) - ação decorrente da PNPIR, com respaldo da SEPPIR e de pesquisadores e do 

movimento negro, com o objetivo de garantir informação e subsídios para o desenvolvimento 

de programas e para a formulação e avaliação da PNPIR.  

Sobre o proposto na Portaria INEP nº 156/2004, Rosemberg (2009) apresenta 

críticas à justificativa utilizada para incluí-lo. Conforme o autor, a impossibilidade de 

cruzamento de alguns dados com outros do próprio questionário e com os dados do IBGE, 

orientações insuficientes para o uso do questionário nas escolas e a não consideração dos 

indígenas no instrumento. Contudo, afirma que a inclusão do quesito atendeu às 

reivindicações que objetivavam a promoção da igualdade racial e foi avanço importante para 

o estabelecimento de políticas de correção das desigualdades e promoção da cidadania 

(ROSEMBERG, 2009).  Além destes marcos, destacamos a alteração da LDB nº 9.394/96 e 

da Lei nº 10.639/2003 com a Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 - que inclui a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino 

fundamental e médio. 

Embora outros movimentos tenham ocorrido no âmbito das políticas públicas para 

a educação das relações étnico-raciais após o ano de 2008, analisá-los não foi estabelecido 

como objetivo da pesquisa, uma vez que optamos por compreender os processos de mudança 

política até a última alteração da LDB nº 9.394/1996 acerca da temática. No entanto, para 

compreendê-los e, posteriormente analisar os dados levantados na pesquisa de campo, foi 

necessário apresentar alguns conceitos importantes nessa discussão, que foram significados a 

partir do movimento histórico registrado até o presente momento. 
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3.2 Cor, raça e outros conceitos relevantes para discutir relações étnico-raciais na escola 

e na educação infantil 

 

Conforme percurso histórico apresentado anteriormente, as nuances de cor foram 

utilizadas para classificar hierarquicamente as pessoas desde o século XV. Neste contexto, 

Schwarcz (2013) registra que as marcas simbólicas em torno nas concepções de cor e raça 

foram pautadas na estrutura socioeconômica, carregando aspectos da cultura política da 

época, bem como foram alimentadas pela cultura popular nas quais as ideias eram partilhadas 

e reapropriadas de maneiras diversificadas. A autora afirma que a discussão sempre foi alvo 

de atenção no país e, ainda que as diversas concepções não alterassem em nada a realidade 

vivenciada pelos negros, raça fora compreendida “ora como elogio, ora como demérito e 

vergonha” (SCHWARCZ, 2013, p. 10).  

Assim, a mestiçagem em alguns momentos históricos e, sob o olhar de 

determinadas correntes teóricas, era percebida como uma característica positiva da nação e 

vista de maneira harmoniosa. Em outros momentos, justificava o “atraso” socioeconômico e 

cultural do país.  Nesta última perspectiva, a cor era considerada uma qualidade social que 

classificava as tonalidades de pele próximas, ou propriamente brancos no grupo dos 

superiores e melhores, e, as tonalidades de pele distanciadas destas como inferiores ou piores. 

Desta forma, “quanto mais branco, melhor; quanto mais claro, superior. Aí está uma máxima 

difundida que vê no branco não só uma cor, mas também uma qualidade social” 

(SCHWARCZ, 2013, p. 49). 

Compreendemos, portanto, que na perspectiva das relações humanas, cor não 

pode ser concebida como um conceito isolado, pois, 

 

[...] a classificação por cor é orientada pela idéia de raça, ou seja, que a classificação 

das pessoas por cor é orientada por um discurso sobre qualidades, atitudes e 

essências transmitidas por sangue, que remontam a uma origem ancestral comum 

numa das “subespécies humanas” (GUIMARÃES, 2008, p. 76 –grifos do autor). 

 

Assim, considera-se que o diálogo sobre cor precisa estar atrelado às reflexões 

acerca das concepções de raça. Refutamos, porém, a concepção de raça divulgada pelas 

teorias raciais (sejam elas da concepção biológica, como da concepção culturalista) dos 

séculos XVIII a início do século XX. Isto porque, de acordo com Guimarães (2008), a 

construção da ideia de raça fundamentada em traços fisionômicos de fenótipo e genótipo não 

tem respaldo científico. Para o autor, raças 
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São discursos sobre as origens de um grupo, que usam termos que remetem à 

transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, 

etc., pelo sangue (conceito fundamental para entender raças e certas essências) 

(GUIMARÃES, 2008, p. 66). 

[...] 

Se pensarmos em “raça” como uma categoria que expressa um modo de 

classificação baseado na idéia de raça, podemos afirmar que estamos tratando de um 

conceito sociológico, certamente não realista, no sentido ontológico, pois não reflete 

algo existente no mundo real, mas um conceito analítico nominalista, no sentido de 

que se refere a algo que orienta e ordena o discurso sobre a vida social. 

(GUIMARÃES, 2008, p. 77 – grifos do autor) 

 

Hall (2005) registra que o termo “raça” não pode ser utilizado para definir um 

povo, pois elas são compostas de muitas variações. Para o autor, raça é uma categoria 

utilizada para organizar discursos de diferenças físicas conferindo-lhes simbologias para 

estabelecer diferenças sociais. Nesse sentido, Guimarães (2004, p. 25 –grifos do autor) 

denomina o Brasil como “uma sociedade de status, isto é, uma sociedade onde os grupos 

sociais, inclusive as classes sociais, desenvolveram “direitos” a certos privilégios em relação 

ao Estado e aos outros grupos sociais”. 

Como algo que influi no discurso sobre a vida social e organiza discursos 

diferenciadores, a raça determina diferentes condições de acesso à riqueza social. Desse 

modo, raça tem sido um determinante social que estabelece relações de desigualdade baseadas 

na ideologia colorista do século XVIII à medida em que, impregnada no imaginário social, 

influencia na desigualdade de oportunidades ao longo da vida do sujeito em muitas áreas da 

vida em sociedade (GUIMARÃES, 2004; SANTOS; LOBATO, 2003) 

Sobre isso, Schwarcz (2013) apresenta a importância de mantermos em mente o 

fato de que, independente do lugar do mundo, a única raça existente é a humana. Tendo isso 

em vista, o autor não defende a negação do critério, mas sim que devemos trazê-lo à tona. 

Acerca do movimento de reapropriação do termo raça, Guimarães (2008) relata que militantes 

apreendem a teoria racial sobre o mundo e sobre si para construir ideia de raça, considerar a 

ideia de cor, porém, tendo como centralidade o seu papel político, de maneira que raça se 

refere a uma ascendência biológica e uma posição política. 

Há ainda a possibilidade de buscar outros recursos de significação ao utilizar o 

termo etnia. Ele tornou-se mais popular desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando 

desigualdade social começou e o genocídio associado à discriminação racial ascendeu à 

agenda formal das políticas públicas internacionais. Este termo abrange reflexões em torno da 

identidade de um grupo social com língua, cultura, tradições, história e território comuns 

(GOMES, 2005 apud BOBBIO, 1992). 
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A partir do que foi retratado acima, entendemos que não é legítimo que ambos os 

termos (raça ou etnia) sejam utilizados para definir uma nação inteira, tal como o discurso 

nacionalista dos séculos XIX e XX imprimiu na história da sociedade brasileira. Nesse 

sentido, compreendemos que raça se configura em categoria definida pelas relações sociais, 

que surge a partir da forma como a sociedade compreende o indivíduo e da forma como ele 

próprio se identifica, envolvendo, assim, questões identitárias do indivíduo perante a 

coletividade. Esse processo leva em consideração os aspectos físicos, no entanto, não se 

resume a eles. Raça se constitui a partir de uma construção histórica e social, fundamentada 

em discursos de origem e de transmissão de essências e fundamenta o discurso das 

nacionalidades. Por isso, o termo deve ser utilizado com o sentido político, considerando 

dimensão histórica e cultural, como forma de ressignificação histórica, para memória da 

discriminação racial e do racismo existentes. A ressignificação passa pelo processo de 

observar as características da cultura e vida social que definem os negros de maneira positiva. 

Esse é o pensamento dos defensores das ações afirmativas. 

Schwarcz (2013, p. 73) registra que o processo de miscigenação ocorrido no 

Brasil e a maneira como ele foi tratado desde o período colonial geraram dificuldades na 

identificação racial das pessoas, pois, atribuiu subjetividade às terminologias de cor e seus 

usos, fenômeno que a autora denomina por “uso social da cor”. A autora analisa que quando 

se trata da discussão de raças, muitas vezes, é adotada a abordagem de “raça social” 

(SCHWARCZ, 2013, p. 74), quando são utilizados termos que descrevem a cor dos sujeitos 

para descrever a raça. Em decorrência disso, afirma que a raça é definida no Brasil a partir do 

critério de marca, pela identificação de fenótipos, de traços físicos, pois, pouco se discute a 

origem e a descendência. Ainda de acordo com a autora, as características físicas se tornam os 

principais subsídios utilizados em processos discriminatórios.  

Para Gomes (2005), a classificação biológica de raça, difundida no ideário 

nacional, fundamenta o preconceito racial. Este se caracteriza pelo julgamento prévio, 

negativo e inflexível, a respeito de um grupo social. Ele é aprendido socialmente e, portanto, o 

indivíduo sozinho não pode ser responsabilizado pelas concepções preconceituosas que 

possui. Schwarcz (2013) se reporta à Oracy Nogueira (1954) para definir dois tipos de 

preconceito: o de marca – quando os traços físicos são utilizados para classificar os sujeitos; 

e, o de origem – quando a descendência é a única considerada para classificar os sujeitos.  

Em linha de raciocínio análoga, Munanga (2009) afirma que o maior problema em 

relação às desigualdades não está na classificação pseudocientífica da raça, mas no racismo, 
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no ato discriminatório, pois ele é o responsável pela hierarquização, desumanização e pelas 

justificativas da discriminação existente.  

De acordo com Gomes (2005), a discriminação racial trata das ações, das atitudes 

pautadas na doutrina e julgamento racista e no preconceituoso. A discriminação racial se 

refere ao tratamento das pessoas de maneira desigual com base no critério de hierarquia de 

raças. Portanto, a discriminação ocorrida no passado e perpetuada é sancionada por normas 

legais e gera desigualdades sociais discrepantes entre grupos dominantes e grupos 

marginalizados em um fenômeno denominado discriminação estrutural. Estando no campo 

das ações, pode ser realizada pelo indivíduo, mas, quando realizada pelo Estado, assume a 

forma de racismo institucional (GOMES, 2005).  

Guimarães (2004) exemplifica convenções sociais que sutilmente se baseiam na 

classificação de raças e efetuam ações segregacionistas, quais sejam: “aparência física (boa 

aparência), uso ocupacional (elevadores de serviço) ou título de propriedade (locais 

exclusivos para sócios ou proprietários), e escondendo-se sob motivação técnica ou mesmo 

cultural (mérito escolar, preferência de clientela, qualificações tácitas, etc.)” (GUIMARÃES, 

2004, p. 36). 

Diante do contexto histórico apresentado, Schwarcz (2013) defende a ideia de que 

a discussão racial no Brasil gerou formas de percepção da mestiçagem e uma ideologia de 

branqueamento que provocaram um racismo específico, o qual denomina “racismo à 

brasileira”. De acordo com a autora, esse tipo de racismo se baseia nas colorações de pele, que 

permite o racismo na esfera íntima ao propor a igualdade formal na universalidade das leis e 

com isso, estabelece relações de desigualdade social, mas apresenta postura assimilacionista 

em relação à cultura. Assim, Schwarcz (2013) registra que o racismo enraizado na esfera 

privada busca subsídios na esfera pública, quando se mistura à concepção de raça com 

educação, status e poder. 

Neste sentido, Schwarcz (2013) afirma que a discriminação no Brasil assume o 

“caráter dissimulado” por meio do preconceito não oficial, pois, a realidade não dialoga com 

as leis em muitos momentos. A autora entende que a construção da identidade nacional 

defende uma suposta democracia racial, privilegiando aspectos culturais que engendram a 

mistura e o sincretismo em detrimento da análise das desigualdades evidenciadas nas esferas 

públicas e privadas. 

 

A população preta e parda não só apresenta renda menor, como tem acesso 

diferenciado à educação, registra mortalidade mais acentuada e casa-se mais tarde, e, 

majoritariamente, dentro do seu próprio grupo. Com isso tudo, e ainda assim, 
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aposta-se na “democracia racial”. Frágil democracia (SCHWARCZ, 2013, p. 63 – 

grifos do autor). 

 

Assim, além de definição nacional, Schwarcz (2013) esclarece que o termo raça 

tornou-se atribuição do outro. A identidade nacional coloca-se em questão porque as 

características depreciativas associadas à raça ou às atitudes racistas não são assumidas, mas 

identificadas como atributos externos, pertencentes a outros sujeitos. 

Nesse sentido, Schwarcz (2013) dialoga sobre mito da democracia racial e o 

afirma. No entanto, considera que ele está contemplado em várias versões. A autora defende a 

possibilidade de se discutir o mito e suas versões de maneira a tornar o conhecimento 

acessível à sociedade brasileira em um movimento de reflexão da realidade em vez de negá-

lo. Schwarcz (2013) acredita que o fato de o mito continuar se perpetuando não pode ser 

atribuído como responsabilidade apenas do poder público, do passado ou do outro. Considera, 

ainda, que o mito vive dentro de nós e se reelabora em novos rótulos, apoiando-se na cultura 

e, embora seja desconstruído racionalmente, permanece no senso comum, dando continuidade 

à compreensão de harmonia racial mesmo diante do preconceito e da discriminação. 

Pensada sob a égide da identidade nacional, a discussão formal sobre raças pouco 

dialogou com a realidade dos negros no Brasil em função da pouca representatividade. Assim, 

corroboramos das ideias Schwarcz (2013), porque acreditamos que a pauta possibilita a 

compreensão da percepção das diferenças físicas e suas influências sobre o lugar social de 

grupos e indivíduos e suas relações sociais. Isto porque, segundo a autora, há no Brasil um 

racismo que se manifesta pela via da invisibilidade e da naturalização da hierarquia, de tal 

forma que o pertencimento racial no país se constitui tanto em problema como em projeção. A 

questão da representatividade nos leva a identificar a necessidade de que as reflexões sobre as 

relações étnico-raciais tenham como princípio as contribuições contadas a partir do olhar dos 

sujeitos subalternizados, ampliando as possibilidades dos processos de identificação das 

crianças e de contraposição à naturalização da hierarquia. 

A questão das diferenças e da identidade, portanto, constituem-se em mais um 

aspecto importante na discussão das ações afirmativas. Para Silva (2012) e Hall (2011), 

identidade e diferença são assumidas pelo sujeito de maneira inseparáveis e mutuamente 

determinadas, uma vez que, a afirmativa da diferença engendra, muitas vezes de maneira 

oculta, discursos negativos sobre as outras identidades. Com isso, compreendem que a 

diferença deve ser considerada em primeira ordem no processo de produção da identidade e 

da diferença. Diante disto, consideramos que a diferença deve ser observada como causa e 

não como resultado do processo de produção identitária. Sobre isso, os autores enfatizam que, 
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como não são naturais, mas de ordem cultural e social, tanto identidade quanto diferença são 

fabricadas/criadas no contexto das relações culturais e sociais, permeadas pelos sistemas 

simbólicos e refletem relações de poder. 

Silva (2012) elenca alguns processos que caracterizam a afirmação da identidade e 

a marcação da diferença, dentre eles, a inclusão/exclusão; a demarcação de fronteiras; a 

classificação da divisão da sociedade e atribuição de valores; e, a normalização de 

determinada identidade. De acordo com o autor, a inclusão/exclusão acontecem a partir do 

que é compreendido acerca do pertencimento ou não, de estar incluído ou não em 

determinado grupo. A demarcação de fronteiras indica “posições-de-sujeito” ao separar o que 

se concebe como “nós” e o que se concebe como “eles” por meio da afirmação e reafirmação 

das relações de poder. 

Partindo desse pressuposto, quando uma pessoa afirma uma identidade, ela 

demarca fronteiras porque faz distinções entre o que é parte dela e o que não é. A 

classificação da divisão do mundo social e atribuição de valores diferentes entre “nós” e 

“eles”, a ordenação entre grupos e classes que se baseiam principalmente nas oposições 

binárias, configura o processo de classificação que polariza e hierarquiza, atribuindo valor 

positivo a um grupo e negativo a outro. Sobre isso, o autor esclarece acerca da necessidade de 

se problematizar os binarismos envolvidos nas relações de poder como uma forma de 

questionar a identidade e a diferença. A normalização de determinada identidade ocorre 

quando ela é apresentada como norma, como única, como natural, como objeto de desejo. O 

autor enfatiza que a normalização é uma das principais maneiras de hierarquizar as diferenças 

porque oportuniza que o poder se manifeste por meio da homogeneização, ou seja, impõe, 

sutilmente, uma identidade normal, padronizada. Com isso, o autor reafirma que a diferença é 

parte fundante da formação da identidade:  

 

Na medida em que é uma operação de diferenciação, de produção de diferença, o 

anormal é inteiramente constitutivo do normal. Assim como a definição de 

identidade depende da diferença, a definição do normal depende da definição do 

anormal. Aquilo que é deixado de fora é sempre parte da definição e da constituição 

do “dentro”. A definição daquilo que é considerado aceitável, desejável, natural é 

inteiramente dependente da definição daquilo que é considerado abjeto, rejeitável, 

antinatural. A identidade hegemônica é permanentemente assombrada pelo seu 

Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. Como sabemos desde o início, a 

diferença é parte ativa da formação da identidade (SILVA, 2012, p. 84 – grifos do 

autor). 

 

Tendo em vista que está sempre em formação, em processo de desestabilização e 

tentativas de estabilização, a identidade é imbuída da história de seu processo de construção e, 
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por isso, apresenta condição de mudança. Não é, portanto, biológica e unificada, mas 

histórica, mutável, múltipla e contraditória. Assim, os mitos fundadores utilizados com o 

objetivo de estabilizar a ideia de identidade nacional no Brasil podem ser identificados, ainda, 

no imaginário social e fazem parte da construção identitária singular dos brasileiros de alguma 

maneira (HALL, 2005). 

Esses mitos, ora desvalorizaram a diferença, ora a trataram como exótica, porém, 

sem valorizá-la enquanto perspectiva política. O destaque para a diferença como causa da 

construção identitária, é compreendido por Hall (2011) no sentido da diffèrance23, de maneira 

que o autor esclarece sobre a necessidade da construção da identidade sem binarismos, sem 

separações, o que acontece em um movimento de constante apropriação e reapropriação da 

cultura. Nesse sentido, acontece a hibridização, pela “mistura, a conjunção, o intercurso entre 

diferentes nacionalidades, entre diferentes etnias, entre diferentes raças” (SILVA, 2012, p. 

87). Hall (2011) destaca que ela é composta pela identificação da diffèrance em exercício de 

tradução cultural. Sendo assim, quando, em processo de apropriação e reapropriação da 

cultura, o sujeito consegue negociar com a diferença do outro em processo de ressignificação.  

Hall (2011, p. 34) afirma que o hibridismo ocorre pela junção dos movimentos 

diaspóricos com efeitos da globalização. Esta teve início a partir da exploração europeia e da 

“formação dos mercados capitalistas mundiais”.  Desta forma, os primeiros sistemas 

capitalistas do mundo sofreram influências europeias. Atualmente, Dalbério (2009), ressalta 

que esse fenômeno provoca impacto no processo econômico global, oportuniza o surgimento 

de novas formas culturais de meios de comunicação global, molda interações e identidades 

dentro de cenários culturais locais, sofre influências dos organismos multilaterais e torna-se 

um discurso político hegemônico, social e cultural, que expressa o espírito e a etapa de 

desenvolvimento do capitalismo. Identificamos, portanto, um processo de sincretismo 

provocado pela globalização. Sansone (2003) aponta tendências homogeneizantes da 

globalização. Hall (2011) as reafirma ao pontuar a subalternização da diferença, pois, 

enquanto tudo parece semelhante, proliferam-se as diferenças do capital cultural, econômico e 

tecnológico e perpetua-se a desigualdade. 

Para Hall (2011), no sincretismo as relações de poder são refletidas. Assim sendo, 

faz-se necessária a retomada da história como luta cultural, revisão e reapropriação, para 

construção da diáspora moderna, considerando não apenas o lugar de origem, mas os 

conceitos intermediários da história, estabelecendo-se relação entre uma diáspora e outra. A 

 

23 Conceito apropriado pelo autor a partir dos estudos sobre a teoria de Derrida, no campo da linguística. 
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partir dos resíduos antigos que ficaram à margem da homogeneização da globalização, há 

uma ressignificação que se torna resistência. Ocorre então, o localismo a partir do fenômeno 

da différance, como algo exterior, que retorna do particular e do específico.  O impulso 

político do localismo resulta da articulação com outras forças e emerge dos processos 

migratórios que subvertem a ordem, trazem o marginalizado para o centro e descentralizam as 

relações culturais. 

O autor afirma, ainda, que as culturas transgridem os limites políticos, pois 

ultrapassam fronteiras nacionais. Diante disto, retomamos o processo de globalização iniciado 

na exploração europeia que escravizou indígenas e negros no Brasil e, por meio do 

sincretismo, minimizou contribuições históricas e culturais destes povos ao tê-los como 

incapazes, civis e intelectualmente, misturando apenas alguns elementos de suas culturas à 

predominante visão europeia de registro e divulgação dos fatos. Assim, a identidade europeia 

foi absorvida como norma à qual todos deveriam se adequar em esforço de homogeneização. 

Com isso, as desigualdades foram perpetuadas por meio das relações estabelecidas, que 

privilegiavam os mais aproximados da norma e fortalecia as barreiras aos mais distanciados.  

Numa linha de raciocínio análogo, Sansone (2003) ressalta que cada grupo 

minoritário define seus estereótipos referentes aos grupos majoritários. Ou seja, as identidades 

construídas dentro de cada grupo minoritário também definem aqueles que lhes são opostos, 

que lhes impõem relações de dominação. Sobre isso, Hall (2011) destaca que no processo de 

transculturação, diante de relações assimétricas, o colonizado produz o colonizador e vice-

versa. Como a construção identitária não é finita, o autor retrata que, na modernidade estamos 

sempre em processo de deslocamento e, portanto, estamos sempre em busca de identidade por 

meio de encontros com nossas memórias. 

Diante de sua característica histórica, social, cultural, influenciada pelo 

sincretismo, pelo localismo e pela globalização, não podemos falar de um tipo de identidade, 

mas em múltiplas identidades. Nesse sentido, na construção das identidades múltiplas que 

compõem a sociedade brasileira, o histórico apresentado revela que negros e indígenas foram 

marginalizados, excluídos do processo em função da homogeneização imposta. Sendo assim, 

as identidades nacionais também são históricas e plurais, o que refuta a já desacreditada 

perspectiva da identidade nacional unificada.  

Woodward (2012) argumenta que as identidades nacionais são históricas por 

serem localizadas em algum momento específico do tempo. Além disso, a autora descreve 

algumas outras características, quais sejam: relaciona-se a condições sociais e materiais (um 

grupo pode sofrer efeitos sociais e materiais em função da forma como é representado); 
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utiliza-se de aspectos sociais e simbólicos (a marca simbólica atribuída a determinado grupo 

diferencia-os dos demais, classifica-os, significa as práticas sociais e define os lugares dos 

sujeitos nas relações sociais); é conceituada a partir de sistemas classificatórios (organização e 

divisão das relações sociais); algumas diferenças podem ser marcadas e outras omitidas; não 

são unificadas e comportam contradições; é formada por aspectos simbólicos, sociais e 

psíquicos.  

Para se constituírem ao longo da história, Silva (2012) e Hall (2011) afirmam que 

as identidades dependem de sistemas de representações. As identidades e a diferenças são 

construídas, social e culturalmente, e dependem de sistemas de representação. Segundo o 

conceito de Silva (2012, p. 91), representação é um sistema de significação e, como tal, 

configura-se em “um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente 

ligado a relações de poder”.  

De acordo com Woodward (2012, p. 18), significamos a própria experiência, 

quem somos e quem viremos a ser por meio dos discursos e dos sistemas de representações, 

quando nos posicionamos como sujeitos e quando falamos, quando ocupamos “uma posição-

de-sujeito particular”. Segundo esta autora, as práticas de significação engendram relações de 

poder ao passo que, ao produzirem significado, definem o que é aceito e o que não é aceito 

socialmente. Sobre isso, Silva (2012) reitera que identidade e diferença somente são 

significadas e existem em função da representação, pois ela as define. Assim, chama atenção 

para o fato de que, como definidora da identidade e da diferença, a representação relaciona 

essas construções a relações de poder. Isso, segundo o autor, ocorre de tal forma que aqueles 

que dominam os sistemas de representação, dominam também as relações de poder. 

Levamos em consideração que a formação identitária dos sujeitos pode ser 

influenciada, de maneira negativa ou positiva, pela linguagem, por meio do discurso. Este, por 

sua vez, também marca as referências de identidade e diferença e pode contribuir para 

perpetuação ou rompimento das relações de poder estabelecidas. Nesse sentido, partimos do 

pressuposto de que a escola faz uso constante, e de maneira intencional, dos sistemas de 

representação. Se as linguagens, verbal e escrita, são consideradas como parte dos sistemas de 

representação utilizados em nossa sociedade, na escola, como lócus da apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado, elas são os veículos principais para o alcance de 

seus objetivos. Por isso, abordamos a seguir, os motivos de discutirmos relações étnico-raciais 

neste espaço e, sobretudo, na educação infantil.  

Pensando caminhos pedagógicos para lidar com os sistemas de representação de 

maneira crítica e questionadora, Silva (2012) defende o desenvolvimento da 
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performatividade24, segundo o autor, nesta perspectiva, a ênfase da identidade deixa de ser 

algo estático, para tornar-se algo em movimento e em transformação. Nesse contexto, afirma 

que uma enunciação repetida pode contribuir para que deixe de ser uma descrição e seja 

direcionada à realização de um fato. Silva (2012) apoia-se nas contribuições de Derrida para 

nomear essa repetibilidade da escrita e da linguagem como citacionalidade25. De acordo com 

o autor, é a possibilidade de ser recortada de uma situação e colada em outra em um 

movimento de citação que garante o caráter performativo da linguagem. 

Silva (2012), esclarece, ainda, que quando utilizamos uma palavra que expressa 

racismo, na verdade estamos retirando a palavra de um contexto social mais amplo em que ela 

foi, reiteradas vezes, enunciada e inserindo-a em outro contexto como se fosse uma opinião 

particular de quem emite, mas o que acontece de fato é uma citação que reforça, 

negativamente, uma produção de identidade cultural. Sobre isso, destacamos que a 

citacionalidade exercida sem a performatividade pode contribuir para que as situações de 

dominação étnica continuem se perpetuando, quando se depreende a importância da memória 

na construção identitária. Conforme Munanga (2008) a memória desvela a forma como a 

hierarquia foi posta na sociedade brasileira. 

Em relação a isso, Silva (2012) e Hall (2011) revelam que há formas de mexer 

com as estruturas de poder, de subverter a ordem imposta. Para tanto, Silva (2012) apresenta o 

hibridismo, caracterizado como um movimento de subversão das identidades nacionais. Para 

demonstrar esse fenômeno, o autor destaca que o hibridismo ocorre, na maioria das vezes, 

forçadamente, entre identidades com relações de poder assimétricas. Além disso, tem origem 

em relações conflituosas entre grupos nacionais, raciais ou étnicos, em torno de situações de 

ocupações e colonizações. De acordo com o autor, esse fenômeno insere uma diferença e a 

possibilidade de seu questionamento de maneira que afeta o poder. Aduz-se, portanto, que a 

identidade apresenta caráter politizado, tornando-se “política da diferença” (HALL, 2005, p. 

21).  

Diante disso, investir nas discussões sobre identidade a partir dos marcadores de 

diferenças seria uma forma de resistência à ordem hierárquica imposta e evidenciada ao longo 

da história. De acordo com Munanga (2008), é necessário construir novas ideologias que 

dialoguem com as bases populares e as incorporem na luta para que estas não sejam vítimas 

das ideologias dominantes. De acordo com este autor, a construção desta consciência só 

 

24 O termo foi utilizado pelo autor com base nos estudos de obra de Judith Butler (1999). 
25 Silva (2012) também se baseia nas contribuições de Derrida para discutir o fenômeno à luz de estudos 

linguísticos. 
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ocorre mediante a autodefinição do grupo, ou seja, da forma como esse grupo se auto 

identifica em relação a outros grupos. Nas palavras do autor: 

 

Essa divergência sobre “autodefinição”, observada entre os afros politicamente 

mobilizados através dos movimentos negros, de um lado, e as bases negras 

constituindo a maioria não mobilizada, de outro, configura o nó do problema na 

formação da identidade coletiva do negro (MUNANGA, 2008, p. 117 – grifos do 

autor) 

 

Dessa forma, compreendemos que o autor considera a identidade e a diferença 

como formas de construção da consciência, e, a mobilização dos movimentos sociais como 

ferramentas para a construção de novas ideologias. Assim, Munanga (2008, p. 102) reafirma 

que “se, do ponto de vista biológico e sociológico, a mestiçagem e a transculturação entre 

povos que aqui se encontraram é um fato consumado, a identidade é um processo sempre 

negociado e renegociado, de acordo com critérios ideológico-políticos e as relações de 

poder”. 

Nesse sentido, conforme tratado na seção anterior, retomamos Freire (1987) para 

destacar o currículo como uma ferramenta pedagógica relacionada à identidade dos sujeitos e 

aos processos de ensino-aprendizagem.  

 

3.3 Identidade e diferença no currículo da educação infantil 

 

Silva (2012) enfatiza o papel da pedagogia em proporcionar o desenvolvimento da 

criticidade e do questionamento das representações de identidade e diferença que se 

fundamentam em ideologias dominantes. Nesse sentido, refletimos sobre a importância de 

oportunizar às crianças o acesso a formas de representação que divulguem negros e indígenas 

de maneira positiva em relação aos seus marcadores de identidade e diferença, bem como, de 

problematizar as produções que têm reproduzido a ordem hegemônica. Identificamos o 

professor como agente público que também tem sua prática pedagógica impregnada com seus 

processos identitários e transculturais em constante movimento. Consideramos, portanto, que 

este profissional precisa efetivar a práxis de modo a questionar as próprias construções 

pessoais que engendram universalidade e particularidade juntamente às construções, também 

transitórias e históricas, das crianças e de suas famílias. 

Ao trazer as discussões étnicas para o currículo da Educação Infantil, acreditamos 

que seja possível produzir cultura sob a perspectiva de Hall (2011), uma vez que, com o 

conhecimento da tradição constantemente em mutação, podemos investir em processo 
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produtivo que a reconstrói e possibilita reapropriação. Sobre a discussão de cultura, esse autor 

sinaliza dois processos de globalização que se opõem: 1) Forças dominantes que 

homogeneízam as culturas; 2) processos que gradativamente descentram os modelos 

dominantes e disseminam a diferença cultural no mundo. Desse modo, podemos compreender 

que a globalização pode ser utilizada pelos educadores para encorpar a desestabilização das 

identidades fixas e possibilitar a subversão dos modelos culturais dominantes, por meio da 

abordagem do “jogo da semelhança e da diferença” como um conceito amadurecido de 

diáspora (HALL, 2011, p. 45). 

Para isso, corroboramos com as concepções de Silva (2012) quando o autor: se 

opõe ao trabalho pautado no multiculturalismo que defende a perspectiva liberal em que 

apenas o respeito e a tolerância à diversidade cultural são compreendidos como suficientes; 

enfatiza a estratégia “terapêutica” que considera que a rejeição da diferença e do outro ocorre 

por distúrbios psicológicos; ou, ainda, divulga a visão superficial das diferentes culturas, 

inscrevendo o outro como algo curioso, exótico. Acreditamos, pois, que essas perspectivas 

dificultam a compreensão de que a construção da identidade e da diferença são processos de 

produção social que engendram relações de poder. A partir de suas contribuições, 

compreendemos que identidade e diferença estão fortemente relacionadas à atribuição de 

sentidos ao mundo social e às disputas que esse processo gera. Por isso, não estão passivas, 

mas precisam ser criadas constantemente e têm seu fundamento nas relações de poder. Sendo 

assim, identidade 

 

[…] é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 

inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A 

identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas 

conexões com relações de poder (SILVA, 2012, p. 96, 97). 

 

Posicionamo-nos a favor da abordagem na qual Silva (2012) denomina de 

“pedagogia da diferença e da multiplicidade”, pautada na teoria cultural recente que trata 

identidade e diferença como questões políticas, tendo como foco a discussão da identidade e 

da diferença como produção e as reflexões acerca de como elas são produzidas. O autor 

destaca que é necessário questionar os mecanismos e as instituições que inculcam nas pessoas 

determinadas identidades culturais e que as excluem por meio da diferença cultural. “Uma 

política pedagógica e curricular da identidade e da diferença […] tem que colocar no seu 

centro uma teoria que permita não simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e a 

identidade, mas questioná-la” (SILVA, 2012, p. 100).   
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Nesse sentido, para Silva (2012) os estudantes deveriam ser estimulados a 

explorar possibilidades de subversão das identidades postas. O autor defende que a diferença 

seja observada como algo múltiplo e não diverso, como meio de sair do estático, do existente, 

da reafirmação do idêntico para a ação, para o movimento, para a produção das diferenças 

como forma de não se fundir ao idêntico. Destaca a importância de a pedagogia discutir 

identidade e diferença em seus currículos com crianças e jovens em um processo de reflexão 

sobre o outro cultural e suas dimensões. Essa perspectiva não apenas tolera o outro, mas o 

acolhe em sua irredutível diferença. 

Em função disso, Hall (2011) reflete que a identidade particular de um indivíduo 

considera traços étnicos imbuídos de tradição; considerando o passado, o outro e a própria 

falta/insuficiência, expandindo-se em um processo cíclico de redefinição. O autor considera 

que a educação pode ser repensada como estratégia de rompimento com a hegemonia 

dominante das bases curriculares da educação eurocêntrica e etnocêntrica. Diante disto, 

podemos compreender que crianças da educação infantil podem, desde o princípio da 

educação básica, entender os diversos lugares da identidade, e posicionarem diante de um 

contexto de respeito e valoração de suas características étnicas.  

Refletimos sobre a possibilidade de uma retomada histórica e cultural funcionar 

como estratégia para a superação das limitações que o sincretismo cultural provocou no Brasil 

ao manter a lente eurocêntrica que perpetua as relações de poder. Com essa superação, talvez 

possamos despertar o localismo para subverter a ordem dominante ainda posta. Como a 

enunciação está inserida em uma ampla rede de atos linguísticos e quando repetida 

incessantemente garante uma eficácia produtiva que pode definir ou reforçar determinada 

identidade, compreendemos a importância de se ressignificar relações étnicas desde a 

educação infantil, para que as enunciações definam ou reforcem apenas as identidades que 

valorizem as diferenças. Assim, para que os processos de diferença sejam historicizados, 

evidenciados, debatidos, contextualizados, ressignificados em processos de particularização e 

universalização, com o objetivo de que possibilidades reflexivas sejam oportunizadas às 

crianças acerca de seu pertencimento cultural, de sua etnicidade, e que, empoderadas dessas 

reflexões, possam desenvolver processos de tradução em que exercitem a alteridade. Isso, 

para que a citacionalidade seja usada como atos performativos para interromper o processo 

construção das identidades e diferenças hegemônicas, oportunizando a produção de novas 

identidades. (HALL, 2011; SILVA, 2012; WOODWARD, 2012). 

A educação infantil como uma etapa da educação básica que, assim como as 

demais, é permeada por sujeitos com identidades transitórias, também reafirma seu papel 
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político ao se posicionar diante das relações humanas constituídas neste espaço, podendo 

colaborar para a perpetuação da dominação étnica ao ignorar ou tratar a diferença de maneira 

equivocada.  Esta etapa da educação pode, ainda, contribuir no processo de empoderamento 

das crianças ao ajudá-las a refletir nos marcadores de diferença de maneira valorativa e 

irredutivelmente múltipla. Neste exercício, a escola influencia ou não na construção de novas 

identidades que possam romper com o sistema hegemônico ora posto. É por esse viés que as 

ações afirmativas também se configuram com questões de justiça social neste campo. 

 

3.4 As ações afirmativas a partir da justiça social à agenda das políticas públicas para a 

educação: uma análise das mudanças políticas 

 

Conforme já apresentamos nesta pesquisa, os marcos históricos sobre as relações 

étnico-raciais no Brasil, as relações de desigualdade foram produzidas no país por meio da 

compreensão da hierarquia de cores e não tiveram seu fim com a abolição da escravidão.  

Gomes (2003) define as variadas formas de discriminação constituídas 

historicamente que produziram exclusão nos âmbitos da vida social e do trabalho como o 

problema social brasileiro de maior gravidade.  Sobre isso, Santos e Lobato (2003) afirmam 

que a oferta desigual de oportunidades a grupos que foram desfavorecidos ao longo da 

história é o principal tema discutido acerca do racismo. Os autores registram que a igualdade 

somente pode ser oportunizada por meio de tratamento diferenciado aos grupos sociais cujo 

acesso à riqueza social foi historicamente negado, pois “não há igualdade num tratamento 

idêntico a desiguais. Isto só reforça as desigualdades” (SANTOS; LOBATO, 2003, p. 9). 

Dentre as ofertas produtoras de exclusão, Gomes (2003) apresenta o sistema 

educacional brasileiro com sua característica segregadora como a principal causa da 

desigualdade do país. De acordo com o autor, o referido sistema 

 

[...] por diversos mecanismos, sempre reservou aos negros e pobres em geral uma 

educação de inferior qualidade, dedicando o essencial dos recursos materiais, 

humanos e financeiros voltados à educação de todos os brasileiros, a um pequeno 

contingente da população que detém a hegemonia política, econômica e social do 

país, isto é, a elite branca (GOMES, 2003, p. 15, 16) 

 

Gomes (2003) apresenta o conceito de igualdade de condições/de 

resultados/material/substancial, legitimado na Constituição Federal de 1988, que torna-se 

objetivo constitucional a ser perseguido pelo Estado e pela sociedade. Conforme o autor: 
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[...] cuida-se nos dias atuais de se consolidar a noção de igualdade material ou 

substancial, que, (...) recomenda, (...), uma noção “dinâmica”, “militante” de 

igualdade, na qual, necessariamente, são devidamente pesadas e avaliadas as 

desigualdades concretas existentes na sociedade, de sorte que as situações desiguais 

sejam tratadas de maneira dessemelhante, evitando-se assim o aprofundamento e a 

perpetuação das desigualdades engendradas pela própria sociedade (GOMES, 2003, 

p. 19 – grifos do autor). 

 

Assim, Gomes (2003) se apropria das contribuições de Piovesan (1998) para 

descrever o indivíduo especificado, que se trata do indivíduo que não é mais concebido de 

maneira genérica, mas é considerado por elementos abstratos como o gênero, a idade, a etnia, 

a raça, dentre outros. 

De acordo com Gomes (2003, p. 25) os ideais iluministas que geraram “as 

revoluções políticas do século XVIII” pautam as ideias centrais da sociedade “liberal-

capitalista” ocidental, quais sejam: a neutralidade do Estado Moderno, a igualdade formal 

descrita em lei para o bem-estar individual e coletivo. Diante disso, compreendemos que “a 

correção das desigualdades sociais, sabe-se, é uma questão de justiça que implica políticas 

públicas reparatórias e compensatórias, as chamadas políticas de ação afirmativa, que são 

específicas e não universalistas” (MUNANGA, 2004, p. 129). 

Desta forma, nos apropriamos das contribuições de Munanga (2004) para destacar 

a importância da correção das desigualdades sociais e da necessidade das políticas públicas 

reparatórias e compensatórias, definindo-as como políticas de ação afirmativa. Estas, segundo 

o autor, são de caráter específico e não universalistas e que podem colaborar no 

desenvolvimento das identidades humanas universais e singulares e da autoestima. 

No que refere ao desenvolvimento da autoestima, Gomes (2003, p. 32) esclarece 

que, além de estabelecer a diversidade, as ações afirmativas também criam “personalidades 

emblemáticas” ao instituir “exemplos vivos de mobilidade social ascendente”. 

Compreendemos esse fenômeno como o deslocamento ascendente dos indivíduos ora 

marginalizados a outras posições socioeconômicas em função da valorização e ampliação de 

seus acessos aos diversos recursos sociais. O autor registra que os representantes das minorias 

que acessam posições valorizadas podem ser concebidos como exemplos para que os demais 

busquem a transposição dos obstáculos e a realização de suas aspirações sociais. Assim, a 

conscientização da diversidade e a construção da representatividade são vistas pelo autor 

como efeitos das ações afirmativas que eliminam os fatores que dificultam e entravam o 

avanço das minorias subalternizadas. 

Neste contexto, Gomes (2003), Santos (2003) e Silva (2009) conceituam e 

justificam a necessidade das políticas de ação afirmativa. Para Gomes (2003, p. 27, 22, 28), 
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ações afirmativas configuram-se como “um conjunto de políticas públicas e privadas, de 

caráter compulsório, facultativo ou voluntário, (...) mecanismo sociojurídico (...) mecanismos 

de inclusão (...) de cunho pedagógico”. Para tanto, considera que devem ser propostas pelo 

Estado e suas “entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência 

jurisdicional” (GOMES, 2003, p. 28). 

Coadunando com esta perspectiva, Silva (2009) define ações afirmativas como 

 

[...] um conjunto de metas articuladas e complementares que integram programas 

governamentais, políticas de Estado, determinações institucionais, com as 

finalidades de: corrigir desigualdades no acesso à participação política, educação, 

saúde, moradia, emprego, justiça, bens culturais; reconhecer e reparar crimes de 

desumanização e extermínio contra grupos e populações; reconhecer e valorizar a 

história, cultura e identidade de grupos sociais e étnico-raciais, bem como a 

importância de sua participação na construção de conhecimentos valiosos para toda 

a humanidade (SILVA, 2009, p.264). 

 

Diante disto, retomamos as contribuições de Hall (2011), Silva (2012), Woodward 

(2012) para dialogar com Gomes (2003) e Silva (2009) na definição do conceito de ações 

afirmativas como: políticas de Estado que promovem ações que, por sua vez, funcionam como 

mecanismo de peso jurídico que visa corrigir desigualdades sociais historicamente 

produzidas. Elas propõem a inclusão, o reconhecimento e valorização das contribuições 

históricas, culturais, e, advindas da produção de conhecimento dos povos marginalizados ao 

longo da história e faz uso de mecanismos pedagógicos. Elas apropriam-se desse mecanismo 

para problematizar questões políticas, para lutar contra a hegemonia posta, para construir 

novas identidades e para o acolhimento das diferenças. 

Santos (2003, p. 99) afirma que elas podem ser fundamentadas na ideia da 

reparação/compensação e da justiça distributiva para oferecer a “igualdade de tratamento e de 

oportunidades e a eliminação ou mitigação das discriminações raciais, sexuais, entre outras”. 

Nesse sentido, Henriques (2009, p. 9) define como objetivo mais abrangente das 

ações afirmativas “reconhecer e valorizar os saberes locais, os saberes regionais, os saberes da 

tradição brasileira como um todo”. Para que isso aconteça, defende que se compreenda 

diversidade como elemento central na implementação de políticas educacionais como um 

todo, dentre elas, as de cunho étnico-racial. 

Ainda dentre os objetivos das ações afirmativas, Gomes (2003) esclarece que elas 

devem: 

 



 

127 

 

 […] combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas 

também a discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na 

sociedade. (...) o engendramento de transformações culturais e sociais (...) (p. 22), 

(...) evitar que a discriminação se verifique nas formas usualmente conhecidas – isto 

é, formalmente, por meio das normas de aplicação geral ou específica, ou através de 

mecanismos informais, difusos, estruturais, enraizados nas práticas culturais e no 

imaginário coletivo (p. 27 e 28), (...) não apenas coibir a discriminação do presente, 

mas, sobretudo, eliminar os efeitos persistentes (psicológicos, culturais e 

comportamentais) da discriminação do passado, que tendem a se perpetuar 

(GOMES, 2003, p. 22, 27, 28, 30 – grifos do autor). 

 

A partir dos objetivos postos, Silva (2009) relata que as ações afirmativas 

atendem a reivindicações e propostas de grupos marginalizados, principalmente dos 

movimentos sociais que defendem a igualdade de direitos e a igualdade de oportunidades para 

todos. Destaca, ainda, que não se trata de medidas paliativas ou pautadas na caridade. A 

autora defende que elas quebrem privilégios, questionem políticas universais e o ideal de 

democracia posto. 

Porém, para que as políticas de ações afirmativas cumpram seus objetivos, 

Munanga (2004) as concebe como algo que precisa dialogar com o projeto nacional que 

objetiva transformações e, por isso, não podem ser apenas aplicadas como receitas prontas. 

Gomes (2003) enfatiza que além do papel atuante do Estado no desenvolvimento e 

implementação de políticas de ação afirmativa, faz-se necessário um movimento de ampla 

conscientização da sociedade a respeito da urgência da eliminação ou redução das 

desigualdades sociais que marginalizam as minorias, sobretudo, as minorias raciais. 

Silva (2009, p. 267) considera que ao propor a correção das distorções sociais, as 

ações afirmativas direcionam à reeducação das relações entre pessoas e grupos, por meio da 

elaboração da pedagogia antirracista, com o objetivo de “educar para a construção de uma 

sociedade justa”. Neste contexto, destaca os professores como atores sociais importantes na 

implementação de políticas educacionais. Além disso, enfatiza o papel dos atores de alto 

escalão no processo de elaboração, implementação, avaliação e reformulação dessas políticas 

ao afirmar que 

 

[...] a eficácia do seu trabalho (do professor) resulta não só da competência 

profissional, do compromisso social, mas também, e em igual proporção, do 

comprometimento dos sistemas de ensino e das entidades mantenedoras em criar as 

condições necessárias para a execução e avaliação da política (SILVA, 2009, p. 

269). 

 



 

128 

 

Henriques (2009) afirma que a escola pública brasileira tem colaborado para a 

perpetuação das discriminações raciais. Com isso, propõe que as ações afirmativas não sejam 

complementares, mas balizadoras de outra forma de abordagem do sistema de ensino. 

A partir do que foi retratado acima, compreendemos que a educação infantil, mais 

especificamente, aquela oferecida pelo poder público, como lugar de construção constante de 

conhecimento e movimento formativo de sujeitos, crianças e adultos, constitui-se também 

lócus privilegiado para a realização de um trabalho que oportunize a conscientização de 

crianças, professores, famílias e comunidades no que se refere a reconhecer a discriminação e 

atuar contra os processos que têm perpetuado a dificuldade da concretização da igualdade 

material/de resultados/substancial. Sendo assim, destacamos a importância de que essa etapa 

da educação seja considerada no processo de formulação das políticas de ações afirmativas, 

para que seja beneficiada, sobretudo, com instrumentos de informação e tesouro. Enfatizamos, 

ainda, a necessidade de que os atores políticos engajados nela sejam ouvidos nos processos de 

tomadas de decisões para a implementação e avaliação de modelos botton-up que gerem 

reformulações significativas às suas continuidades e para que a justiça social seja um 

pressuposto difundido desde a primeira etapa da educação básica. 

Com isso, a seguir, apresentamos as ações afirmativas incluídas na agenda das 

políticas púbicas para a educação, com ênfase no processo de mudança estabelecido.  

 A Constituição Federal (1988) representa um marco na luta pela democracia e 

justiça social ao propor a alteração de condições sociais, políticas, econômicas e regionais. 

Ela reconhece a igualdade de direitos e opõe-se à lógica da igualdade processual propondo a 

igualdade material/ de resultados/ substancial (GOMES, 2003; ROSEMBERG, 2009). De 

acordo com Gomes (2003), a professora Carmen Lúcia Antunes Rocha (1996) destaca os 

verbos de ação, tais quais, construir, erradicar, reduzir e promover, utilizados na lei que, 

somados aos objetivos fundamentais, convocam o Estado a deixar sua postura de Estado 

Moderno para assumir postura ativa, positiva e afirmativa para que se efetive a igualdade 

substancial.  

Observamos que essa lei fundamental institui o Estado Democrático com objetivo 

de assegurar direitos sociais como o bem-estar, a igualdade, a justiça para uma sociedade 

pluralista e sem preconceitos. Além da consideração da igualdade, o dispositivo prevê a 

promoção do bem a todos, sem preconceito; o repúdio ao racismo e sua definição como crime 

inafiançável. No que refere à educação, o documento assegura às comunidades indígenas o 

direito ao ensino nas línguas maternas, tendo respeitados os processos próprios de 

aprendizagem e decide que a História do Brasil deve abordar as contribuições das diferenças 
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culturais e etnias formadoras do povo brasileiro. Acerca da cultura, responsabiliza o Estado 

pela valorização, produção e democratização do patrimônio cultural brasileiro ao propor a 

garantia do exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como 

pelo apoio da diversidade étnica e regional. Além disso, define como patrimônio cultural 

brasileiro bens materiais e imateriais que são referência identitária para grupos formadores da 

sociedade brasileira. Nesse sentido, podemos considerar que a constituinte de 1988 representa 

a primeira agenda política formalizada pelo Estado brasileiro sobre a temática racial.  

Sobre este assunto, Hall (2011) aponta que para desenvolvimento do programa, 

 

[...] o estado teve que desenvolver estratégias de redistribuição através de apoio 

público (como programas de ação afirmativa, legislação que garanta igualdade de 

oportunidades, fundos públicos de compensação e um estado de bem-estar social 

para grupos em desvantagem, etc) até mesmo para garantir a igualdade de condições 

tão cara ao liberalismo formal (...) Tem transformado em lei algumas definições 

alternativas do “bem viver” e legalizado certas “exceções” por razões 

essencialmente culturais (HALL, 2011, p. 77 – grifos do autor). 

 

No Brasil, esta questão configurou-se como um processo de mudança política de 

conversão e estágio de formulação de novas políticas multiculturais. Acreditamos que o 

movimento eclodiu na LDB nº 9. 394/1996. Essa lei definiu que os currículos do Ensino 

Fundamental e Médio precisam ter base nacional comum a ser complementada por 

características regionais. O documento prevê o ensino da arte como componente obrigatório 

para a educação básica e para o desenvolvimento cultural dos alunos. Determina que o ensino 

da História do Brasil aborde especialmente as culturas indígena, africana e europeia. Alterada 

em 2003 pela Lei nº 10. 639, foi incluído o art. 26-A, que trata da obrigatoriedade do ensino 

da História e Cultura Afro-Brasileira nos ensinos Fundamental e Médio. Também inclui o 

estudo de questões históricas e culturais africanas e afro-brasileiras como conteúdos 

programáticos para essas etapas. Institui, nos termos do artigo 79-B, o dia 20 de novembro 

como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. 

Neste contexto, foram utilizados instrumentos de autoridade na criação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Resolução CNE nº 1, de 17 de junho 

de 2004. Esse documento instituiu as diretrizes para todos os níveis e modalidades de ensino e 

para instituições que desenvolvem formação de professores (BRASIL, 2004). Aponta o 

Parecer CNE/CP 3/2004 como documento que regulamentou a Lei nº 10.639/2003 e 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O documento define a 
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divulgação e produção de conhecimentos, atitudes e valores para educação de cidadãos 

plurais, para a valorização da identidade e consolidação da democracia como objetivos para a 

educação das relações étnico-raciais. Responsabiliza estados, Distrito Federal e municípios, 

pela criação de condições materiais e financeiras, e, às coordenações pedagógicas, pelo 

desenvolvimento de ações voltadas à sua implementação. Pontua, ainda, como dever dos 

sistemas de educação o incentivo às pesquisas nessa área; a tomada de providências para 

garantia de acesso e permanência de alunos afrodescendentes à educação de qualidade; de 

orientação, supervisão e divulgação de materiais formativos. Sobre as contribuições deste 

documento, Santos e Lobato (2003) destacam o significado da luta antirracista que 

fundamenta as ações afirmativas: 

 

Lutar contra um mito explicativo fundador de um sentimento de nacionalidade que 

instrumentaliza a subalternização de uma parcela significativa da sociedade, requer a 

construção de uma nova leitura desta sociedade, que ela se veja e se perceba de outra 

forma. Neste sentido, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que inclui no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira”, avança no que poderíamos chamar de implantação de uma pedagogia 

anti-racista, valorizando a história e a influência do povo negro nos contextos social, 

cultural, político e econômico brasileiro. É indubitavelmente, um instrumento 

importante para a construção da democracia e para a transformação social, para a 

construção de um novo Brasil (SANTOS; LOBATO, 2003, p. 12). 

 

Em função de pressões das políticas culturais preconizadas pelo movimento social 

negro, abriu-se a janela política que provocou novo movimento de conversão. A LDB nº 

9.394/1996, novamente alterada em 2008 pela Lei nº 11.645 (BRASIL, 2008), manteve os 

avanços da Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003) com texto idêntico, acrescentando apenas a 

obrigatoriedade da História e Cultura Indígena para os ensinos Fundamental e Médio. Definiu 

que esses conteúdos devem ser ministrados em todo currículo escolar, sobretudo, nas áreas 

artísticas, de literatura e história brasileiras. Posteriormente alterada, em 4 de abril de 2013, 

pela Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), que incluiu a consideração da diversidade étnico-racial 

como um dos princípios e fins da educação, e acrescentou a educação infantil como etapa que 

também deve ter base nacional comum curricular, complementada com as regionalidades. 

Compreendemos ambas as alterações da LDB nº 9.394/1996 (2003; 2008) como 

políticas distributivas. Elas não preveem sanções e visam atender a todos, especialmente 

indivíduos negros e indígenas, no que refere à oferta de aspectos constitutivos da nação 

brasileira e à construção de relações igualitárias. Neste contexto, foi fundamental a normativa 

de caráter mandatório denominada Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
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(DCNEI), instituída pela Resolução CNE nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Esse documento 

normatiza as diretrizes para o trabalho com a educação infantil.  

No âmbito da educação das relações étnico-raciais, as DCNEI pontuam que as 

propostas pedagógicas dessa etapa devem respeitar princípios éticos, políticos e estéticos, que 

preveem o respeito a diferentes culturas, identidades, direitos de cidadania, ao exercício da 

criticidade, à democracia e o desenvolvimento da sensibilidade e “da liberdade de expressão 

nas diferentes manifestações artísticas e culturais” (BRASIL, 2009, Art. 6º). As propostas 

devem garantir também o cumprimento da função sociopolítica e pedagógica, construindo 

formas de sociabilidade e subjetividade que rompam com relações de dominação étnico-racial 

e o acesso a processos de aprendizagem e desenvolvimento, bem como o direito à dignidade. 

O documento pontua, ainda, que as instituições de educação infantil devem prever a 

organização de espaços e tempos que assegurem 

 

[...] a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos 

indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América (...); 

[...] o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as 

histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e 

à discriminação (BRASIL, 2009, Art. 8, VIII e IX). 

 

Imbuídas pelas contribuições das leis e normativas anteriores, a Resolução CNE 

nº 5/2009 foi construída no cenário político como uma norma formal que orienta a ação dos 

atores que devem estar envolvidos em suas implementações. Essa normativa tem fundamental 

importância, pois enfatiza que a discussão das relações étnico-raciais se configura como 

obrigatória também na primeira etapa da Educação Básica. 

Sobre a implementação das políticas identitárias no Brasil, é importante 

esclarecer, ainda, que Sansone (2003) questiona a reificação do multiculturalismo e o 

reconhecimento da diferença cultural praticado atualmente. O autor critica o discurso de 

políticas identitárias, enfatizando que as relações reais não são traduzidas no "imaginário 

multicultural". Para Sansone (2003), há dificuldades na implantação da lógica política 

multicultural, quais sejam: o ressurgimento de estereótipos biológicos superados, surgimento 

de novas formas de exclusão (partindo das diferenças culturais racializadas) e o surgimento de 

novo racismo. 

Compreendemos que, a partir das leis e normativas apresentadas no Brasil, em 

conformidade com o que Hall (2011) elenca sobre o movimento multicultural britânico, é 

obrigação estatutária o compromisso de expor e confrontar o racismo em quaisquer de suas 

formas. 
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A partir de nossas leituras e coletas documentais, percebemos que a CF (1988) 

representa a primeira abertura política à institucionalização do respeito à diversidade étnico-

racial no Brasil. Seu processo de formulação culminou nas demais políticas distributivas que 

ampliaram sua abrangência. 

Compreendendo as políticas culturais como luta de muitas frentes, destacamos a 

escola como uma das instituições que possuem a função de reconstruir a ideia de nação e 

colaborar na reconstrução constante das identidades tendo em vista a consideração da 

diversidade étnico-racial como um princípio da educação básica, conforme está previsto na 

LDB/1996, que teve esse princípio ampliado em sua alteração em pela Lei 12. 796/2013. 

Diante das dificuldades apresentas por Sansone (2003) para a implantação da 

lógica política multicultural, enfatizamos a reflexão sobre o silenciamento territorial, étnico, 

político e epistemológico em que contribuições indígenas, africanas e afrobrasileiras não são 

reconhecidas como produção de conhecimento e cultura (SILVA, FERREIRA e SILVA, 

2013). 

Nesse sentido, conforme anunciamos na introdução deste estudo, na próxima 

seção, realizamos a análise das concepções dos apoios técnico-professores e dos docentes dos 

CMEI da RME-Goiânia que participaram da pesquisa. 
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4 A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, AS CONCEPÇÕES 

DOCENTES E OS RELATOS DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA RME-GOIÂNIA 

 

A partir dos dados coletados, nesta seção, apresentamos como objetivos: analisar 

as concepções dos docentes acerca da educação das relações étnico-raciais na educação 

infantil, relacionando-as com a legislação e o referencial teórico estabelecido na pesquisa; e, 

identificar, descrever e analisar ações afirmativas sistematizadas em projetos de trabalho e 

relatórios mensais que promoveram a educação das relações étnico-raciais em CMEI da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia nos anos de 2015 e 2017.  

Para isso, organizamos a exposição didática das reflexões realizadas acerca dos 

dados levantados em dois subitens. O primeiro apresenta as características gerais do perfil dos 

participantes da pesquisa, as concepções docentes encontradas nas PPP disponibilizados pelas 

instituições e nos questionários respondidos pelos apoios técnico-professores e pelos 

professores participantes da pesquisa. No segundo subitem analisamos as tendências das 

ações pedagógicas descritas nos planos de ações das PPP, nos projetos de trabalho e nos 

relatórios mensais acessados, estabelecendo uma relação com as concepções docentes 

identificadas no primeiro subitem. 

 

4.1 Relações étnico-raciais na educação infantil: concepções docentes  

 

Para situar o leitor quanto ao perfil dos sujeitos participantes da pesquisa, 

retomamos alguns dados já apresentados e acrescentamos outras características importantes 

para a compreensão do contexto. Ao todo participaram da pesquisa trinta e quatro docentes, 

servidores da SME – Goiânia. Dentre eles, vinte ocupavam a função de apoios técnico-

professores (AP), lotados em quatro CRE da RME-Goiânia e quatorze ocupavam a função de 

professores regentes (P), lotados em quatro instituições da referida Rede. Todos os 

participantes responderam a questionários elaborados especificamente de acordo com suas 

funções. 

No início de ambos os instrumentos de coleta de dados, solicitamos os dados de 

identificação: idade, data de admissão, titulação, formação acadêmica e cor/raça. Outras 

questões comuns nos questionários tiveram o objetivo de identificar o perfil do processo 

formativo sobre a temática vivenciado pelos docentes em suas formações iniciais e 

continuadas.  
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Diante das respostas apresentadas nos questionários, concluímos que o grupo dos 

vinte AP possui o seguinte perfil: Onze sujeitos estão entre 41 e 50 anos, cinco estão entre 51 

e 60 anos, três estão entre 31 e 40 anos e um está com 61 anos. Os concursados mais antigos 

foram admitidos em 1992 e os mais recentes no ano de 2011. Quanto ao quesito cor/raça, 

metade dos participantes declarou-se branca, oito declarou-se parda, um declarou-se preto e 

um não respondeu a questão. 

Quanto ao processo de formação inicial, dezoito AP possuem a formação em 

pedagogia, sendo que um também possui graduação em educação física, dois declararam 

especialização em educação infantil, e, um deles, especialização em Educação Ambiental. Um 

dos AP participantes possui graduação em educação física e outro em letras. Quinze desses 

participantes possuem a especialização como maior grau de titulação, um possui mestrado, 

um graduação e um não respondeu a questão. Quinze apoios responderam que não tiveram 

nenhuma disciplina ou conteúdo específico sobre o tema na graduação, três não se lembram, 

relataram não ter estudado especificamente o tema e um considerou ter estudado 

parcialmente. Apenas um apoio informou ter estudado sobre a temática em seu curso de 

formação inicial, tendo citado o conteúdo “História da Arte e folclore ibero americano”. 

Acerca do processo formativo proposto e acompanhado pela RME-Goiânia, nove 

AP informaram que, no passado, houve organizações de estudos e ações formativas, cinco 

afirmam a sua existência atual, porém, dois negam e dois desconhecem. Dentre as 

organizações de estudos que já ocorreram, foi citado um projeto denominado “Andanças: Nas 

trilhas da Educação Infantil: arte, conhecimento e cultura” que foi realizado pela equipe de 

apoios da educação infantil da CRE1, de acordo com AP3. Um dos apoios mencionou que, no 

passado, houve “rodas de conversas, palestras, seminários, em todas as instituições 

educacionais de Goiânia” (AP17, CRE4). Onze apoios informaram ter participado de algum 

curso específico para formação sobre o tema e nove relataram não ter participado. O curso 

mais citado foi denominado “A cor da cultura”, que foi desenvolvido por iniciativa da RME-

Goiânia e pela atual Gerência de formação continuada (GERFOR), antigo Centro de 

Formação de Profissionais da Educação (CEFPE). 

Dentre os quatorze docentes na função de professores, seis estão entre os 41 e os 

50 anos, cinco estão entre os 31 e os 40 anos, dois estão entre os 51 e os 60 anos e um entre os 

21 e os 30 anos. Os primeiros foram admitidos em 1994 e os últimos em 2017, sendo que a 

maior parte das admissões ocorreu no ano de 2011. Metade dos professores se autodeclarou 

pardo, quatro brancos, dois pretos e um não declarou. 



 

135 

 

Quanto ao processo de formação inicial, todos os professores são pedagogos, 

sendo que um também é graduado em Geografia, um declarou a área da especialização em 

Psicopedagogia e um a área do mestrado em Direitos Humanos. Dos quatorze participantes, 

nove informaram não ter cursado nenhuma disciplina ou estudado algum conteúdo sobre a 

temática em seu período de formação inicial. Dois relataram ter cursado/estudado a temática 

na graduação, “nas disciplinas de antropologia, psicologia da educação e ética” (P12) e na 

“Lei nº 10.639/2003” (P2), um relatou ter estudado em “palestras e grupos de estudos” (P1) e 

um não conseguiu se lembrar da ocorrência. Onze são especialistas, dois são mestres e um 

possui graduação. 

Seis dos quatorze professores trabalham na RME-Goiânia nos turnos matutino e 

vespertino, outros seis apenas no matutino, um apenas no vespertino e um não respondeu a 

questão. Onze, dos quatorze professores participantes, nunca participaram de algum curso 

sobre a temática. Os três professores que realizaram curso na área os denominaram 

“minicurso/mestrado” (P1); “seminário/RME” (P10) e “Da “Menina do Laço de Fita” às 

“Tranças de Bintou”: uma visão multicultural do jeito de viver as histórias infantis de nosso 

mundo” (P14). 

Com o objetivo de comparar o processo formativo vivenciado pelos dois grupos 

de docentes participantes da pesquisa, analisamos, em porcentagem, os resultados do acesso à 

titulação e à formação sobre a educação das relações étnico-raciais apresentados nos dados de 

identificação. 

 

Quadro 5 - Comparativo do processo formativo de AP e P 

 AP P 

Graduação 5% 7% 

Especialização 75% 78% 

Mestres 5% 14% 

Tiveram disciplina/conteúdo na graduação 1% 21% 

Participaram de estudo/ curso/ ação formativa 55% 21% 

             Quadro 5 – Comparativo do processo formativo de AP e P. 

       Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 

A partir das informações do quadro podemos observar que tanto em relação à 

titulação, quanto em relação ao acesso à disciplinas ou conteúdos sobre a educação das 

relações étnico-raciais na graduação, P apresenta maior porcentagem. No que se refere à 
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participação em estudo, curso ou ação formativa sobre o tema ao longo da trajetória 

profissional, o grupo de AP demonstrou ter maior acesso. Notamos que o grupo de P possui 

maior titulação e teve mais acesso à disciplina/conteúdo específico sobre o tema na graduação 

do que o grupo de AP. Este grupo, por sua vez, manifestou maior acesso a estudos ao longo 

da trajetória profissional do que P. Diante disto, de uma maneira geral, consideramos que 

apoios técnico-professores e professores regentes apresentam pouca diferença no que refere 

aos conhecimentos específicos sobre a temática. Esses dados evidenciam a necessidade de 

processos formativos serem repensados desde a oferta da formação inicial para professores até 

a formação em contexto ofertada aos servidores da RME-Goiânia. 

Além das perguntas de identificação, o questionário dos AP contemplou questões 

abertas e fechadas com o objetivo de identificar concepções desses docentes e identificar 

instituições que pudessem ser convidadas a participar da pesquisa. 

Além das perguntas de identificação, o questionário dos P contemplou questões 

abertas, semiabertas e fechadas com o objetivo de identificar concepções desses docentes, 

identificar documentos a serem analisados e desafios encontrados por esses docentes ao longo 

de desenvolvimento do trabalho com a temática. 

Sobre os dados levantados por meio dessas perguntas e pelas PPP 

disponibilizados pelas instituições (de 2015 a 2017, conforme recorte temporal da pesquisa) 

apresentamos abaixo as análises de maneira contextualizada. Assim, é importante 

compreender que as questões não foram discutidas isoladamente, ao contrário, categorizamos 

as principais discussões presentes nas PPP e nas respostas dos questionários. Desse modo, 

aglutinamos a análise do material com base no referencial teórico que pauta esta pesquisa de 

modo a evidenciar as concepções docentes sobre: função da PPP, criança, infância, educação 

infantil, aprendizagem e desenvolvimento, papel do professor, papel da família/comunidade e 

currículo. 

De acordo com as DCNEI (2009), as propostas pedagógicas são documentos 

políticos que devem dialogar com os dispositivos legais e com a realidade específica de cada 

instituição de atendimento às crianças na educação infantil. Para a garantia do diálogo com a 

realidade faz-se necessária a construção coletiva e a escuta de todos os atores sociais 

envolvidos com a instituição. Outra característica política do documento fundamenta-se na 

finalidade de explicitar as concepções que norteiam o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas desenvolvidas na instituição (BARBOSA, 2008; BRASIL, 2009). 
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Embora algumas das instituições pesquisadas não explicitem muitos detalhes da 

forma como ocorreu o processo de construção da PPP, todas apresentam a consciência de que 

é um documento de construção coletiva, conforme os excertos a seguir: 

 

 

Além disso, notamos que há compreensão das instituições acerca da finalidade da 

PPP de explicitar as concepções que pautam as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

instituição.  

 

 

Percebemos, portanto, que todas as instituições pesquisadas compreendem a 

função política deste documento, conforme orientam Barbosa (2007) e as DCNEI (2009). O 

CMEI 2, porém, é único que evidencia desde o registro dos fins e objetivos de sua PPP a 

intenção de desenvolver a educação das relações étnico-raciais.  

 

 

A Proposta Político Pedagógica (PPP) do CMEI 1 foi elaborada numa perspectiva de trabalho coletivo 

envolvendo todos os funcionários da instituição educacional, os pais e/ou responsáveis, [...] e também [...] 

considerando a criança como participante ativa do processo (PPP CMEI 1, 2015 – 2017). 

 

A Proposta Política Pedagógica do CMEI foi elaborada num processo coletivo, com a participação de toda 

comunidade escolar [...] (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

[...] O processo de elaboração do documento se deu de forma coletiva (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

No CMEI 4 assumimos a elaboração dessa proposta na busca da integração do coletivo da instituição [...] 

(profissionais, famílias, crianças, comunidade) (PPP CMEI 4, 2015 – 2017). 

 

A presente proposta (PPP) foi elaborada com o objetivo de delinear os elementos que nortearão os 

princípios filosóficos, políticos, administrativos e pedagógicos [...] (CMEI 1, 2015 – 2017). 

 

A Proposta Político Pedagógica de 2015/ 2016/ 2017 é um documento que pretende contribuir para o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas [...] (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

A Proposta Político Pedagógica revela o perfil de uma instituição: suas concepções de criança, de 

desenvolvimento infantil, sua proposta curricular e de avaliação, bem como o “para que” e “para quem” ela 

se destina (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

A proposta político-pedagógica é um instrumento fundamental para [...] obtenção dos objetivos almejados 

que expressam os desejos, os interesses e a identidade do grupo que aqui convive (PPP CMEI 4, 2015 – 

2017). 
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Tendo em vista que as instituições de educação infantil atendem aos direitos da 

criança, conforme estabelecido na Constituição Federal (1988), na LDB nº 9.394/1996 e nas 

DCNEI (2009), faz-se necessário discutir a concepção de criança. Isto porque, a forma como 

se compreende esse sujeito dialoga com as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na 

instituição. A partir desses marcos legais, a criança passa a ser vista como sujeito social, 

histórico, plural e pleno de direitos. 

Considerada entre os grupos de atores sociais, é concebida como cidadã, com 

características biológicas, psicológicas e sociais específicas (SARMENTO, 2008, 2009, 2015; 

BRASIL, 2009). Conforme as contribuições de Kramer e Nunes (2013) e de Corsaro (2011), a 

identificamos como protagonista em suas práticas sociais, como partícipes nos processos de 

vivência, produção e transformação das culturas e, logo, da realidade à sua volta. Nesse 

sentido, corroboramos das concepções de Corsaro (2011) e acreditamos que, imersa nas 

culturas de pares, ela interage com as culturas adultas, constrói suas culturas infantis, produz 

conhecimentos e transforma tanto a própria cultura, como as culturas adultas, em um processo 

de participação da construção da infância e da sociedade.  

De acordo com Siqueira (1997), a infância configura-se em um tempo da vida que 

necessita ser reconhecido junto à compreensão da criança como sujeito desse processo 

histórico. Assim sendo, após apresentar a concepção de criança como sujeito histórico, social 

e cultural que vivencia o período da infância, cabe-nos retomar a concepção de infância. 

Nesta pesquisa, pautamo-nos principalmente nas contribuições de Sarmento (2008) e Corsaro 

(2011) para compreender a infância como categoria geracional estrutural que engendra traços 

históricos e sociais e depende de outras categorias geracionais para se constituir em cada 

tempo e espaço social. Dessa forma, faz parte da sociedade como categoria permanente, cujos 

sujeitos e contextos são alterados ao longo do tempo e do espaço, conferindo-lhe 

dinamicidade em suas características históricas e culturais. 

Defendemos a educação das relações étnico-raciais na educação infantil na 

perspectiva dos direitos das crianças. Isto porque, compreendemos que desmistificar as teorias 

racistas que foram introduzidas no imaginário social e legitimadas no meio acadêmico desde o 

século XIX é um direito de todo sujeito, portanto, de toda criança crianças (SCHWARCZ, 

1993; BRASIL, 2004). Independente de seu pertencimento étnico-racial, a construção da 

A Proposta Político Pedagógica de 2015/ 2016/ 2017 é um documento que pretende contribuir para o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas que considerem a pluralidade e 

diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das crianças atendidas (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 
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identidade a partir da valorização dos marcadores de diferença e a significação da própria 

experiência tendo como base sistemas de representação de relações humanizadas e 

protagonismos diversos configura-se ação afirmativa que é direito de todas as crianças 

(SILVA, 2012; WOODWARD, 2012; BRASIL, 2004). 

A partir dos dados evidenciados nas PPP, identificamos que todas as instituições 

pesquisadas também reconhecem a criança como centro do processo educativo, identificando-

a como ator social, de constituição histórica e cultural, que possui direitos a serem 

resguardados, formas próprias de se relacionar com o mundo e potencial transformador de seu 

próprio processo formativo e da sociedade: 

 

Além disso, duas das respostas dos questionários pelos apoios técnico-professores 

e aos professores evidenciam que a concepção de criança como sujeito histórico, social e de 

direitos está atrelada à relevância da educação das relações étnico raciais na educação infantil: 

 

 

 

 

 

Considero que as atividades com foco nas relações étnico-raciais ainda são desenvolvidas na perspectiva de 

compromisso individual de determinados profissionais, que em geral tem algum envolvimento particular 

com a temática. Ainda vejo pouco a discussão ser “puxada” pelo entendimento que discutir as relações 

étnico-raciais é direito da pessoa humana, inclusive das crianças (AP 1). 

Percebo que o problema não vem das crianças, são produtos do meio em que vivem. Deparei-me com várias 

situações de racismo e preconceito em que muitas delas, negras, não aceitavam as outras, consequentemente 

não tinham uma imagem positiva de si (P 14). 

 

[...] ser individual e social, com necessidade própria, sujeito de direitos, criativa e competente desde o 

seu nascimento, que aprende a ser e a conviver consigo, com os demais e com o meio ambiente, 

proporcionando os conhecimentos acerca do espaço, tempo, comunicação, expressão, natureza [...] É 

brincando que a criança torna-se capaz, não só de imitar, mas também de se transformar (PPP CMEI 1, 

2015 – 2017). 

 

Belloni (2009) [...] “A criança é a pessoa, o cidadão com direitos, e deve ser considerada um ator social, 

sujeito de seu processo de socialização, um consumidor com poder [...]” [...] a criança como um ser 

pensante, criativo e transformador do mundo a sua volta, capaz de colaborar e agir construindo 

conhecimentos e ressignicando-os. (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

Nossa instituição de educação infantil tem como objetivo maior, receber crianças [...] como cidadãos de 

direitos (civis, humanos e sociais) [...] procurando garantir esses direitos. [...] Não existe uma única 

concepção [...] diferentes [...] crianças que se constituem em diferentes contextos sociais. [...] vemos 

nossas crianças como potenciais transformadoras da realidade (PPP CMEI 3, 2017). 

 

 [...] sujeito de direitos, que tem formas próprias de se relacionar com o mundo físico e social, o que a 

torna produtora de sua cultura específica, [...] (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 
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Acerca do conceito de infância, os CMEI 1, 3 e 4 apresentam a concepção de um 

tempo da vida da criança em que ela deve ser reconhecida como cidadã, cujos direitos 

específicos devem ser providos. Sobre este assunto, o CMEI 4 registra a responsabilidade 

dessa provisão sob a família e a sociedade. Para além do tempo biológico, os CMEI 2 e 3 a 

compreendem como um tempo histórico e social, que constrói infâncias diferentes em cada 

contexto.  

 

Porém, alguns professores, após avaliarem que educação das relações étnico-

raciais têm sido abordadas na educação infantil, apresentam concepções contraditórias à 

opinião de AP1 e ao que está posto nas PPP. As respostas a seguir evidenciaram a concepção 

de que apenas algumas crianças têm necessidades ou direito ao estudo da temática, ou que 

contemplá-la em apenas alguns períodos do ano são práticas suficientes. 

 

Ao tratar dos desafios da realização do trabalho com a educação das relações 

étnico-raciais, P12 também reforçou essa compreensão: 

  

Infância: tempo de aprendizagem e desenvolvimento da criança como sujeito de direitos [...] (PPP CMEI 1, 

2015 – 2017). 

 

Belloni (2009) diferencia o conceito de criança do de infância ao afirmar que [...] infância [...] “é uma 

categoria ao mesmo tempo social e sociológica, noção construída para dar conta do fenômeno social [...]”. 

(p.VIII). [...] (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

[...] a infância é um tempo social da vida que pode ser vivido de modo diferente e que este tempo varia de 

sociedade para sociedade ou até mesmo dentro do convívio familiar. Desta forma podemos compreender o 

conceito de infância no plural como um tempo social e histórico [...] (PPP CMEI 3, 2017). 

 

A concepção de criança [...] é o que fundamenta a concepção de infância deste documento, cuja finalidade é 

defender a garantia dos seus direitos civis, políticos, sociais e culturais, relativos a sua proteção, 

participação, provisão por parte da família e da sociedade (FANTIN, 2003; KRAMER et. al. 2003) (PPP 

CMEI 4, 2015 – 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porque desenvolvemos atividades aqui no CMEI relacionadas às relações étnico-raciais na semana da 

consciência negra e sempre que vemos necessidade de tal ação (P6). 

Na Rede temos alguns projetos institucionais, onde sempre trabalhamos as relações étnico-raciais, além 

desses projetos ainda procuramos estar atentas às necessidades de cada agrupamento e sempre que surge 

oportunidade ou necessidade é trabalhado (P8). 

Geralmente tem sido trabalhado por meio de projetos mandatórios, ou se houver necessidade específica em 

algum agrupamento (P11). 

Pela necessidade de aceitação por parte de algumas crianças que ainda têm dificuldades de aceitar as 

diferenças. As crianças vêm muitas vezes com opiniões formadas dessa rejeição ao diferente e causam 

alguns incômodos às crianças diferentes (P12). 

Estamos sempre recebendo crianças de etnias diferentes sendo necessário estudos e trabalhos voltados para 

inclusão dos mesmos. Infelizmente ainda existe muitos preconceitos (P13). 
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Quando perguntados sobre os motivos de terem ou não realizado algum trabalho 

sobre a temática, foi evidenciada uma concepção que não converge com os referenciais desta 

pesquisa acerca da necessidade/direito das crianças ao estudo da temática. Isto porque, ao 

justificarem a motivação, relataram situações específicas que apresentam a perspectiva de que 

apenas a criança que está sendo vítima de preconceito e discriminação precisa desse estudo, 

como escreveu P10: 

 

Outros professores cujas opiniões foram a de que o trabalho está sendo realizado 

(P13), ou, realizado parcialmente (P5) nas instituições de educação infantil, explicitaram a 

concepção de que os diálogos informais que dependam de situações esporádicas e pouco 

intencionais podem garantir, ainda que seja parcialmente, os objetivos do trabalho a ser 

realizado: 

 

As respostas de P6, P8, P10, P11, P12 e P13 evidenciam práticas que foram 

desenvolvidas visando a abordagem de situações flagrantes de racismo, ou, o atendimento de 

projetos institucionais ou/e a celebração de data específica. P5 demonstrou escuta emergente 

de elemento trazido por uma criança. 

Embora essas sejam formas interessantes de estudo da educação das relações 

étnico-raciais, enfatizamos que a consideração da diversidade étnico-racial é um dos 

princípios e fins da educação previsto na LDB n. 9.394/96. Além disso, de acordo com 

Henriques (2009), ela deve ser balizadora da abordagem nos sistemas de ensino, para, 

conforme Gomes (2003), coibir tanto a discriminação do presente, como eliminar efeitos 

persistentes da discriminação do passado. Diante disto, notamos a necessidade de que sejam 

planejadas práticas pedagógicas constantes acerca desta temática, para que a igualdade 

No ano de 2016 esse projeto me motivou mais ainda no que diz respeito às relações étnico-raciais, havia 

uma criança no que não era bem aceita no grupo e tinha baixa estima (P10). 

 

Devido a conflitos e preconceitos nas interações das crianças envolvendo esse tema (P13). 

Já realizei rodas de conversa e histórias "Menina Bonita do Laço de Fita", porém foi informal e não há 

registros. Uma criança trouxe o livro e resolvemos abordar o assunto (P5). 

 

Não encontrei. Todas turmas que trabalhei, nunca manifestaram nada de preconceitos em relações étnico-

raciais. Soube que em outras turmas já manifestaram, foi onde fizemos trabalho coletivo para reforçar o que 

as professoras já estavam trabalhando (P12). 
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substancial seja garantida, combatendo várias formas de discriminação que possam estar 

evidentes ou implícitas nas relações cotidianas das crianças e adultos envolvidos com a 

instituição de educação infantil.  

Destacamos, ainda, as respostas de dois dos três professores que não realizaram 

ações para a educação das relações étnico-raciais. Os trechos tratam de suas respostas ao 

dizerem da justificativa e dos desafios encontrados: 

 

 

As respostas de P8 e P11 apresentam a concepção de que as crianças pequenas 

não precisam participar de ações pedagógicas voltadas à educação das relações étnico-raciais. 

Essas concepções podem estar relacionadas à interpretação dos Art. 29 e 30, incisos I e II da 

LDB nº 9.394/1996, que distingue o atendimento da educação infantil em creches (de 0 a 3 

anos) e escolas (de 4 a 5 anos). Isto porque, de acordo com Souza (2012), a divisão por faixa 

etária pode fragmentar as duas fases e provocar uma compreensão de que para a primeira 

enfatiza-se o cuidado e que a escolarização seja característica na segunda. 

Quando tratamos da educação das relações étnico-raciais, concebemos o termo 

“raça” para tratar de ancestralidade e posicionamento político, conforme proposto por 

Guimarães (2008). E, o termo “etnia”, para nós, nos aproxima de reflexões sobre a identidade 

de um grupo, dentre elas, as questões culturais (GOMES, 1992). Ao pensar nesta perspectiva, 

identificamos que a educação dessas relações pressupõe diversas formas de abordagem acerca 

de pertencimentos étnico-raciais e da real consideração da diversidade étnico-racial como um 

dos princípios e fins da educação nacional (BRASIL, 1996). 

As DCNEI (2009) consideram que as crianças constroem suas identidades 

pessoais e coletivas nas relações e práticas cotidianas. Contudo, Schwarcz (2013) destaca o 

fato de que o mito da democracia racial ainda permeia as relações sociais e constitui a 

formação dos sujeitos. Dentre os processos de formação humana, destacamos a construção da 

identidade e da diferença. De acordo com Silva (2012) e Hall (2011) elas são constituídas nas 

relações culturais e sociais, envolvem sistemas simbólicos e relações e poder. Não por acaso, 

Não lembro de nenhum trabalho grande sobre, porém, no dia a dia, quando surge necessidade sempre 

procurei efetivar diálogos. Porém nesses anos referidos aqui não tive nada que se destacou, até porque 

estive com crianças bem pequenas as quais nunca manifestaram essa necessidade (P8) 

 

Como não realizei alguma ação específica, mas participei de ações coletivas na instituição voltadas para o 

tema, não tenho como especificar desafios. Apenas a questão de estar na turma de dois anos, e ser um tema 

complexo de se trabalhar nesta faixa etária (P11). 
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as DCNEI (2009) preveem que seja garantido às crianças o direito ao desenvolvimento de 

identidades culturais e étnicas. 

Hall (2011) aduz que estamos sempre em busca da identidade por meio do 

encontro com as nossas memórias. Ainda tratando da perspectiva da memória, retomamos 

Woodward (2012) para destacar que as identidades nacionais são históricas e que determinado 

grupo pode sofrer influências em razão da forma como é representado, de maneira que marcas 

simbólicas podem definir lugares dos sujeitos nas relações sociais. Assim, defendemos 

propostas que objetivem o acesso às memórias, símbolos, histórias e diversas formas de 

representação dos sujeitos. 

Hall (2011) também trata da construção de múltiplas identidades e do 

desenvolvimento da educação para rompimento com as relações de dominação. Silva (2012) 

salienta que identidade e diferença são questões políticas que são definidas e significadas pela 

representação. Nesse sentido, Gomes (2003) dialoga sobre a necessidade da conscientização 

da diversidade e construção da representatividade. Desta forma, retomamos nossa reflexão 

que concebe a educação infantil como etapa em que podem ser explorados muitos lugares da 

identidade por meio do respeito e da valoração de diversas características étnicas. 

De acordo com Hall (2005), a construção identitária está sempre em processo de 

formação. Corsaro (2011) afirma que as crianças começam a participar das rotinas culturais 

desde o nascimento. Para Carvalho (1997), a apropriação da experiência humana contribui 

para a formação e transformação do psiquismo, para a formação do pensamento, para o 

aprimoramento da consciência e formação de comportamentos sociais. Diante disto, 

consideramos que não há formas de um sujeito, em qualquer idade da vida, apresentar-se em 

condição neutra no que referem às relações sócias, dentre elas, as étnico-raciais. O sujeito 

estará sempre compreendendo e transformando o universo em que está inserido a partir do 

processo de formação identitária já vivenciado até o momento, situado nas rotinas culturais a 

ele disponibilizadas para apropriação das experiências humanas. 

Compreendemos, portanto, que não apenas as crianças de quatro e cinco anos, 

mas também as de zero à três, podem estar em contato com ações intencionais sistemáticas 

que ofereçam elementos para a construção de identidades e diferenças diversas.  
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A partir dos trechos destacados, podemos observar que os quatro CMEI 

apresentaram uma perspectiva de educação infantil pautada nas leis e normativas nacionais, 

defendem uma proposta de educação centrada na criança, para a construção da autonomia e 

do desenvolvimento integral, para a apropriação do conhecimento e o acesso aos bens 

culturais: 

 

A nossa Proposta Político-Pedagógica - PPP é escrita para as crianças da nossa instituição, com o objetivo 

de garantir, respeitar e efetivar uma prática educativa pautada na valorização dos direitos que por lei são 

garantidos à criança de 0 a 5 anos. Para isso, fundamentamos também nossa prática política e pedagógica 

[...] nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil [...] 

 (PPP CMEI 1, 2015 – 2017). 

 

 [...] Nossa ação pedagógica será planejada, objetivando a produção de conhecimentos e a efetivação dos 

direitos das crianças, para possibilitar formação integral das mesmas (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

A proposta, construída pela RME, “Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil 

para a Rede Municipal de Educação, 2014” [...] 

[...] O documento apresenta uma estrutura que possibilita conhecer as finalidades pretendidas enquanto 

instituição voltada para a formação integral das crianças [...] (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil Infâncias e Crianças em Cena: por uma 

Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de Goiânia, deve ter como objetivo garantir à criança o 

acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 
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As quatro instituições consideram os princípios éticos, políticos e estéticos previstos 

nas DCNEI (2009): 

 

Contudo, ao discutir o conceito, apenas os CMEI 1 e 2 pontuam a necessidade da 

intencionalidade que precisa perpassar os espaços dessa etapa da educação básica, 

diferenciando-a de atendimentos domiciliares: 

 

 

 

 

Essas ações estão baseadas mais uma vez nas DCNEIs/2009, no Artigo 6º que define os princípios da 

Educação Infantil: 

 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e de respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e 

singularidades. II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito a ordem democrática. III – Estéticos: da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais 

 (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

Para isso este CMEI considera que alguns princípios são imprescindíveis em seu cotidiano: princípios éticos 

da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e o respeito ao bem comum; princípios políticos dos 

direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática e princípios 

estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade de crianças [...] (PPP CMEI 2, 2015 

– 2017). 

 

[...] identificam, os princípios éticos, políticos, estéticos e pedagógicos que fundamentam a construção do 

currículo [...] (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

Em observância a Resolução nº 05 de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2009). Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e de respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e 

singularidades. II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito a ordem democrática. III – Estéticos: da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais. 

 (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 

Dessa forma, estaremos promovendo ações que contribuam para o desenvolvimento integral da criança em 

seus aspectos físico, emocional, cognitivo, afetivo, linguístico, estético, cultural e social.  

 (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

[...] O trabalho é desenvolvido na instituição em caráter coletivo, tem como objetivo o papel social de cuidar 

de crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses, de educá-las de modo intencional (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 
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Como as instituições de educação infantil têm a função de promover o 

desenvolvimento integral das crianças e oportunizar a apropriação do patrimônio histórico 

cultural, a aprendizagem e o desenvolvimento são desafios centrais em sua área de atuação. 

Para Vygotsky (1998 a, b), esses fenômenos são diferentes, porém interdependentes, de 

maneira que a aprendizagem se antecede ao desenvolvimento, colabora para que a criança 

desenvolva novas habilidades e essas impulsionam a construção de novas aprendizagens. 

Elas devem ser significativas e permeadas por interações e brincadeiras. As 

interações oportunizam processos de apropriação do universal, do social. Nesse sentido, as 

brincadeiras são a atividade principal da criança, por meio das quais ela compreende e 

significa o mundo à sua volta. A identificação da Zona de Desenvolvimento 

Proximal/Iminente (ZPD ou ZDI) evidencia a distância entre as atividades que a criança 

consegue realizar sozinha e as que precisa da ajuda de um sujeito mais experiente. As 

atividades na educação infantil precisam levar em consideração as diversas ZDP/I de cada 

criança (VYGOTSKY 1998 a, b; PRESTES, 2013). 

Analisamos as PPP das instituições pesquisadas no que refere aos conceitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, observando as discussões acerca da definição dos conceitos 

e sua interdependência, a importância das interações e brincadeiras e a configuração da 

ZDP/I. Os trechos destacados revelam que as quatro instituições pesquisadas discutem e 

reconhecem a relevância das interações sociais para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento: 

A aprendizagem e o desenvolvimento e os processos de aquisição desses conhecimentos são diferentes, mas 

se influenciam mutuamente e ambos são fundamentais para a prática educativa. [...] a aprendizagem e o 

desenvolvimento ocorrem a partir das experiências, da interação com outras crianças, da articulação e 

renovação de suas bagagens, oferecendo a essas crianças diferentes linguagens e respeitando as 

individualidades (PPP CMEI 1, 2015 – 2017). 

 

O aprendizado, nessa linha de pensamento, ocorre por meio da significação do conhecimento da criança, 

(sujeito), o qual é possível pela relação com o seu grupo social ou no coletivo do CMEI. [...] “O processo de 

ensino-aprendizagem inclui sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre as pessoas” 

(OLIVEIRA,1995, p. 57). (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

 [...] É nesse sentido que a autora Zilma Oliveira, na citação anterior coloca a clara responsabilidade da 

instituição de educação infantil frente às aprendizagens e consequente desenvolvimento das crianças 

atendidas: disponibilizar variados conhecimentos e interações para as crianças.  

(PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

Já ficou claro que são nas interações estabelecidas entre as pessoas, os objetos e o meio é que, as crianças 

vão descobrindo o mundo que a cercam e entram num processo de construção do conhecimento [...]  

 (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 
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O CMEI 1 considera a relevância das brincadeiras para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento: 

 

Os CMEI 1 e 3 registram a correlação entre os fenômenos: 

 

E os CMEI 2 e 3 abordam a ZDP: 

 

Não podemos deixar de mencionar que o CMEI 3 discute a intencionalidade 

pedagógica, abordada anteriormente, junto ao conceito de educação infantil: 

 

 [...] A aprendizagem escolar se distingue pelo caráter sistemático e intencional e pela organização das 

atividades (estímulos) que a desencadeiam, atividades que se inserem em um quadro de finalidades e 

exigências determinadas pela instituição educacional (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

 

[...] a aprendizagem para Vygotsky, configura-se na zona de desenvolvimento proximal (ZPD) que “se 

define na diferença entre dois níveis: o real e o potencial. O primeiro é indicativo dos ciclos de 

desenvolvimento humanos já completos, nos quais a criança não precisa mais de auxílio externo, orientando 

a si mesma; o segundo compreende o conjunto das atividades que ela ainda não consegue fazer sozinha, mas 

que poderá fazer com a ajuda de um parceiro mais experiente, seja ela uma criança ou adulto, momento no 

qual compartilham saberes, afetividade e emoções” (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

Nesse processo, configura-se a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) que define a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob a mediação de um 

adulto ou em colaboração com outra criança (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

 

 

O coletivo da instituição compreende os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças [...] as 

brincadeiras ocorram de forma pensada e estruturada para que as crianças através do lúdico possam criar 

condições de formarem conceitos, hipóteses, selecionarem ideias, trabalhando de forma coletiva se 

reconhecendo como cidadão, estabelecendo relações lógicas, socializando com a comunidade escolar e isso 

acontece de forma prazerosa, envolvendo as crianças em atividades dinâmicas, em uma rotina pensada, 

possibilitando a observação das conquistas dessas crianças (PPP CMEI 1, 2015 – 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aprendizagem e o desenvolvimento e os processos de aquisição desses conhecimentos são diferentes, mas 

se influenciam mutuamente e ambos são fundamentais para a prática educativa. (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

 Segundo Vygotsky, os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento são ao mesmo tempo distintos e 

interdependentes, gerando uma relação cíclica: a aprendizagem gera desenvolvimento e o desenvolvimento 

gera novas aprendizagens (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

 

 



 

148 

 

As análises das PPP, bem como as das respostas aos questionários mostram que 

cada instituição apresenta uma lacuna do ponto de vista das categorias trabalhadas nesta 

pesquisa: os CMEI 2 e 4 não tratam do conceito de desenvolvimento e sua relação com a 

aprendizagem; os CMEI 2, 3 e 4 não abordam o papel das brincadeiras para os fenômenos; e, 

os CMEI 1 e 4 não discutem a ZDP/I. Diante disto, compreendemos que a dificuldade em 

apresentar a concepção de aprendizagem e desenvolvimento revela inconsistências do ponto 

de vista dos referenciais desta pesquisa que podem gerar reflexos em outros fenômenos 

abordados mais adiante. 

Ainda em relação a aspectos relevantes do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, destacamos a importância da mediação. De acordo com Oliveira (1997), 

essa é uma forma de interação que colabora para que a criança se aproprie do universo 

simbólico e signifique as vivências em processo de apropriação de novos conhecimentos e 

construção de novas capacidades. Nunes e Kramer (2013) destacam a responsabilidade dos 

adultos nos processos de mediação. Sendo assim, Vygotsky (1998a; 1998b) e Prestes (2013) 

ressaltam a importância da compreensão da ZDP/I para o planejamento de situações 

desafiadoras, bem como para a reflexão sobre os processos individuais e coletivos de 

aprendizagem das crianças. 

As DCNEI (2009) convidam os professores a refletir e estudar sobre os processos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e repensar a prática pedagógica a partir 

disso. Destaca, desta forma, o papel dos professores no que se refere a planejar o trabalho 

pedagógico, a construir o caminho metodológico para a apropriação dos conhecimentos, a 

articular a prática desenvolvida aos saberes das crianças. Ao propor essa articulação, coloca 

em cena outros adultos, também atores sociais nesse contexto: as famílias e a comunidade. 

Além da construção coletiva da PPP, esse documento enfatiza a necessidade de se assegurar o 

envolvimento das famílias e comunidade nos processos de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças. 

Ao mencionar que os direitos das crianças devem ser garantidos pela família e 

pelo Estado, a Constituição Federal (1988), o ECA (1990) e as DCNEI (2009) definem o 

papel das famílias no que refere à responsabilidade. De acordo com Corsaro (2011) as 

famílias também são responsáveis por inserirem as crianças em rotinas culturais que permitem 

a apropriação das primeiras culturas materiais e simbólicas. Barbosa e Horn (2008) destacam 

a necessidade de as instituições de educação infantil acolherem as famílias. As DCNEI (2009) 

também preveem que são necessárias formas de assegurar o envolvimento das famílias e da 
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comunidade na construção das PPP e que as famílias devem ter acesso à documentação que 

registra a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Assim, compreendemos que as famílias têm o papel de oferecer base de 

conhecimentos e experiências culturais no processo de construção identitária das crianças, 

bem como de acompanhar seus processos de aprendizagem e desenvolvimento na instituição, 

participando da vida coletiva ali configurada. Neste contexto, os professores têm o papel de 

ouvir, observar e refletir sobre as crianças, a família e a comunidade, para que possam 

planejar uma prática pedagógica contextualizada, oportunizando que esses adultos sejam 

partícipes do cotidiano. Têm, ainda, a função de elaborar uma pedagogia antirracista (SILVA, 

2009). 

A partir dos fragmentos apresentados, notamos alguns pontos convergentes nas 

concepções acerca dos papéis de família. Conforme os documentos analisados, os CMEI 

colheram dados em fichas diagnósticas e questionários para a construção das PPP: 

As instituições também registram momentos de reuniões e diálogos com as 

famílias que podem colaborar para a sua escuta, participação e redimensionamento das PPP: 

De acordo com os dados levantados nas Fichas Diagnósticas, e questionários respondidos pela maioria dos 

pais ou responsáveis [...] (PPP CMEI 1, 2015 – 2017). 

 

Procuramos conhecer nossa comunidade através de alguns instrumentos: Ficha Diagnóstica da Criança, [...] 

Formulário de Dados Pessoais da Criança e um questionário [...] (PPP CMEI 2, 2015 – 2017). 

 

Utilizando como fontes de pesquisa a “Ficha Diagnóstica da Criança” e um questionário respondido pelos 

pais [...]. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

Além das fichas diagnósticas oferecidas pela SME, o CMEI elaborou um questionário a ser respondido pelas 

famílias na Avaliação Institucional [...] (PPP CMEI 4, 2015 – 2017). 

 

 

[...] faremos como de costume reuniões com os pais/responsáveis das crianças, para explicarmos o trabalho 

por nós desenvolvidas, bem como, apresentar a proposta pedagógica da Educação infantil e o currículo 

adotado pela nossa instituição. 

O contato maior entre os profissionais e os familiares acontece no período matutino [...] assim ocorre uma 

troca de informações acerca do educando [...]. No período vespertino [...] a equipe gestora está sempre atenta 

a essas situações e busca promover encontros que facilitem o diálogo e interação entre o grupo de 

professores e familiares, através de reuniões [...] ou, por agendamento caso necessite tratar algum assunto 

particular entre profissionais e familiares. 

Outra maneira utilizada pela instituição [...] é através dos relatórios individuais que são entregues 

semestralmente. (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

[...] sempre acolhemos as famílias da melhor maneira possível no horário de funcionamento do CMEI [...] e 

também por telefone [...]. 

 (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

Assim, procuramos garantir também a participação das famílias junto a esse processo de construção e 

ampliação de novos conhecimentos por meio de [...] reuniões [...]. Quando percebemos algum problema 

específico com nossas crianças [...] (CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

[...] procuramos proporcionar diferentes momentos com as famílias na instituição, reuniões coletivas, [...] 

atendimento individual e acolhimento diário a fim de estreitarmos estas relações e reafirmarmos nosso 

compromisso com as crianças. 

[...] As reuniões de pais são organizadas no início ou no final do dia e, além disso, na entrada e na saída das 

crianças os pais têm oportunidade de conversarem com as educadoras, coordenadoras e diretora (PPP CMEI 

4, 2015 – 2017). 
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As instituições registram, ainda, outros momentos e estratégias de interação com 

as famílias, propostas formativas e a socialização da documentação pedagógica que apontam 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças: 

 

Diante disto, percebemos que os quatro PPP reconhecem que as famílias inserem 

as crianças em rotinas culturais nos ambientes externos à instituição e buscam formas de 

acolher suas especificidades. Desse modo, demonstram a necessidade de incentivar o 

Com a participação efetiva dos pais/responsável e comunidade educacional como parceiros da instituição, 

estes se constituem em elemento fundamental na efetivação das funções sociopolíticas e pedagógicas da 

educação infantil, propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2009. (PPP 

CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

Assim, procuramos garantir também a participação das famílias junto a esse processo de construção e 

ampliação de novos conhecimentos por meio de palestras, [...] oficinas, pesquisas sobre os projetos 

trabalhados, além das iniciativas nas quais as produções e aprendizagens das crianças são apresentadas ao 

público (pais, responsáveis e comunidade), por meios de mostras pedagógicas, exposições, festas e 

apresentações culturais. (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

As famílias serão convidadas a comparecer na instituição também para as diversas festividades já 

programadas desde o início do ano, como as festas da família, junina e cantata de natal. 

[...] Uma das formas de comunicação diária com as famílias são os painéis fixados na entrada da 

instituição, onde no primeiro é fixado o cardápio semanal [...]. O segundo painel, [...] refere-se ao 

planejamento semanal, onde os pais acompanham as atividades planejadas para os vários agrupamentos. 

Esses planejamentos também são fixados nas portas dos agrupamentos, com fotos e nomes dos 

profissionais dos dois turnos [...]. 

[...] vários pais nos ajudam com a prestação de pequenos serviços. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

[...] procuramos proporcionar diferentes momentos com as famílias na instituição, [...] palestras, [...]. 

Para o ano de 2017 organizaremos um mural de devolutiva sobre as falas dos pais, retratando o pensamento 

dos pais sobre o CMEI. 

[...] As famílias participam dos processos de aprendizagem das crianças [...] observando as atividades 

expostas em sala e comparecendo aos eventos culturais do CMEI, oficinas, [...] passeios extra-CMEI [...]. 

[...] atuação [...] no Conselho Gestor/Escolar da Instituição [...] 
[...]o Relatório Individual do Processo de Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança, o Relatório 

Mensal das Situações de Aprendizagens e desenvolvimento do Agrupamento/Turma da criança, Registro 

individual da Criança, Planejamento Semanal do Professor, Projeto de Trabalho, Caderno de Intercâmbio, 

caderno de Ocorrência da coordenadora e de outras formas de comunicação do desenvolvimento das 

crianças. (Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Educação de Goiânia, p.196). (PPP CMEI 4, 2015 - 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] procuramos proporcionar diferentes momentos com as famílias na instituição, reuniões coletivas, [...] 

atendimento individual e acolhimento diário a fim de estreitarmos estas relações e reafirmarmos nosso 

compromisso com as crianças. 

[...] As reuniões de pais são organizadas no início ou no final do dia e, além disso, na entrada e na saída 

das crianças os pais têm oportunidade de conversarem com as educadoras, coordenadoras e diretora (PPP 

CMEI 4, 2015 – 2017). 
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envolvimento das famílias no trabalho desenvolvido, bem como o acompanhamento dos 

processos vividos pelas crianças. 

Quanto ao papel do professor, os quatro CMEI registram esse profissional como 

um sujeito mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento: 

 

 Para isso, as PPP consideram como atribuição do professor a reflexão sobre o 

trabalho realizado, o planejamento e a articulação dos saberes das crianças aos conhecimentos 

científicos a serem ampliados: 

 

O professor desempenha um papel ativo, mediador, propondo vivências que venham a favorecer a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento de uma postura crítica e autônoma nas crianças. 

(PPP CMEI 1, 2015 - 2017) 

 

[...] para garantir essa construção de conhecimentos e aprendizagem [...] a qual acontecerá de forma 

coletiva e cooperativa entre crianças/protagonistas no processo de aprendizagem e construção de 

conhecimentos e o professor/mediador [...]. (PPP CMEI 2, 2015 - 2017) 

 

[...] o papel do profissional da Educação Infantil enquanto mediador que assume a responsabilidade na 

promoção das aprendizagens e desenvolvimento das crianças [...]. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

[...] assim garantindo o processo de ensino-aprendizagem [...], com a mediação dos educadores [...]. 

(PPP CMEI 4, 2015 - 2017) 

 

Assim, faz-se necessário compreender que nosso papel enquanto profissionais da educação, além de mediar 

é de entender como a criança produz cultura, pesquisar, atualizar, trocar informações, estudar e experienciar 

as manifestações culturais, com o objetivo de reorganizar conhecimentos, sensibilizar o olhar individual e 

coletivo com uma posição crítica, reflexiva, de indagação em relação a concepções e posturas dadas como 

certas e absolutas. 

[...] considerando o conhecimento e os valores culturais que as crianças já possuem, incentivando a sua 

ampliação [...] 

[...] propondo vivências que venham a favorecer a construção do conhecimento e o desenvolvimento de uma 

postura crítica e autônoma nas crianças.  (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

O diagnóstico inicial permite que sejam identificados os conhecimentos prévios entre as crianças, [...] e a 

partir dos quais os professores devem pensar seu trabalho. [...] os professores devem planejar situações de 

aprendizagem que ampliem, diversifiquem e complexifiquem os conhecimentos das crianças.  

[...] Destacamos que na Educação Infantil a avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica 

na busca, pelo professor, de melhores caminhos para orientar as crianças [...]. 

 (PPP CMEI 2, 2015 - 2017) 

 

No documento “Infâncias e Crianças em Cena: Por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal 

de Educação de Goiânia” também podemos observar que: 

A ação educativa pressupõe um planejamento culturalmente significativo para 

crianças e adultos, no sentido de que haja uma articulação entre os conceitos 

cotidianos e os conceitos científicos, o que é possível por meio da 

problematização dos conceitos cotidianos das crianças e o reconhecimento do 

que elas já sabem sobre os assuntos que lhes interessam ou são propostos pelos 

profissionais da educação. (p. 59) 

 (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 
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Contudo, apenas os CMEI 2, 3 e 4 chamam a atenção para o processo formativo 

enquanto parte das atribuições do professor: 

 

Chama-nos a atenção o fato de nenhuma instituição ter registrado o papel do 

professor de articular os conhecimentos das famílias aos conhecimentos científicos a serem 

abordados no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Outro ponto que se destacou foi 

o fato de apenas o CMEI 4 relacionar diretamente a atribuição do professor à prática de ações 

afirmativas. O CMEI 1 relaciona esta questão indiretamente quando trata do respeito às 

diferenças e da construção das relações: 

 

 

As atribuições abaixo descritas são específicas do Regimento dos Centros Municipais de Educação Infantil, 

para serem cumpridos pelos funcionários lotados neste CMEI, esperamos ainda que todos [...] participem do 

processo de formação profissional oferecido pela SME [...]. (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

Os educadores devem sempre fazer estudos (formação continuada) referentes à criança tanto na instituição 

semanalmente, quanto nos cursos oferecidos pela RME, para possibilitar a ampliação e redefinição das suas 

ações. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

[...] ressaltamos que existem saberes e conhecimentos que são imprescindíveis para atuação dos 

profissionais, ou seja, educadoras e que exigem uma postura investigativa na busca de ampliar diversificar, 

verticalizar e mediar os conhecimentos das crianças [...] (Soares 2011). (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A luta pela superação do racismo e da discriminação racial é tarefa de todo educador. (PPP CMEI 4, 2015 – 

2017) 

 

Além de mediador do conhecimento, o profissional de educação deve conceber a relação, adulto-criança, 

onde a mesma deve ser tratada com [...] respeito às suas diferenças [...], reconhecendo o processo educativo 

como tempo [...] de promover relações, atividades e recursos que propiciam a construção do conhecimento e 

da cultura. 

Nesta perspectiva, cabe a nós profissionais de educação mediar à cultura [...], mas, sobretudo, é muito 

importante, [...] instigar [...] a sensibilidade [...] garantindo a construção de novas relações. (PPP CMEI 1, 

2015 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

[...] professores [...] se tornam responsáveis pelas programações curriculares. 

[...] Os momentos da organização das atividades permanentes significativas são planejados através dos 

conhecimentos científicos e não científicos, de forma intencional, assim garantindo o processo de ensino-

aprendizagem [...]. 

[...]O registro pedagógico [...] Possibilita aos professores um olhar sobre suas ações pedagógicas, com um 

olhar crítico, reflexivo a respeito de sua caminhada pedagógica [...]. 

 [...] Destacamos também a importância das áreas de conhecimentos [...] valorizando [...] os interesses da 

criança (PPP CMEI 4, 2015 - 2017) 
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Ao avaliar o desenvolvimento que as ações para a educação das relações étnico-

raciais na educação infantil da RME-Goiânia acontecem parcialmente, AP15 e P2 apresentam 

as concepções acerca do papel do professor no que refere ao trabalho com este tema nos 

agrupamentos: 

 

O desenvolvimento da sensibilidade está previsto na descrição do princípio 

estético das DCNEI (2009). Consideramos os princípios dessa normativa fundamentais para a 

efetivação das ações afirmativas na educação infantil. Desta forma, as respostas de AP 15 e 

P2, confirmam a prerrogativa de Gomes (2003) quando o autor afirma que o Estado precisa 

investir no desenvolvimento de ampla conscientização da sociedade para que as políticas de 

ação afirmativa sejam implementadas. Isto porque, acreditamos que a educação das relações 

étnico raciais não pode depender apenas do comprometimento individual de alguns atores 

sociais. A implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 precisa ser realizada por meio 

de envolvimento coletivo, de maneira que, como orienta Henriques (2009), a diversidade seja 

elemento central nas políticas educacionais e balizadora da abordagem nos sistemas de 

ensino.  

O professor, no exercício de sua prática diária, trabalha diretamente com 

currículo. Portanto, toda a discussão sobre suas atribuições acaba por relacionar-se de alguma 

forma com a proposta curricular da instituição. De acordo com Barbosa, Alves e Martins 

(2010), o currículo trata dos conhecimentos estudados junto às crianças e, portanto, não é 

neutro, mas, materializa concepções da instituição. As DCNEI (2009) orientam que ele deve 

ser desenvolvido tendo a criança como elemento central do processo educativo, conduzido por 

meio de vivências e que as interações e brincadeiras devem ser os eixos dessa prática 

pedagógica. Para que seja centrado na criança, o currículo deve ser pautado em observação 

crítica das mesmas, bem como necessita acolher os seus questionamentos e formas de ver o 

mundo. 

Percebo que o tema surge quando há comprometimento individual. Quando é promovido pela professora, 

comparece apenas naquele agrupamento que está como regente. Quando o compromisso é da diretora há um 

envolvimento maior da equipe, possibilitando que seja um projeto institucional. [...] (AP15) 

1- Penso que muitos profissionais não se sintam especialmente sensibilizados pelo tema. 2- Deveriam ser 

orientadas ações contínuas para contemplar essa área de conhecimento e de direito. (P2) 

Penso que o professor deve contemplar o currículo orientado e os documentos legais que dão suporte ao 

trabalho pedagógico; Além disso, sinto-me especialmente sensibilizada pela educação das relações étnico-

raciais, por fazer parte de uma família com pessoas negras e pela própria história de cultura, injustiças e 

tantos sofrimentos vivenciados pelo povo negro e indígena (P2) 
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Nessa perspectiva, Vygotsky (2001) e Barbosa e Horn (2008) orientam o 

movimento de escuta das crianças para a condução de processos que gerem aprendizagem 

significativa. Assim, os projetos de trabalho são formas de materializar o currículo em 

instituições de educação infantil de modo a levar em consideração as especificidades das 

crianças, construindo um currículo junto a elas, para que aprendam a se inserir em processos 

investigativos. Os concebemos como formas potentes de consideração das culturas infantis e 

das culturas adultas das famílias e da comunidade. Para que tudo isso possa convergir em 

processos coesos de aprendizagem significativa, são necessários vários registros, reflexões e 

avaliações processuais (HERNÀNDEZ, 2000; BARBOSA; HORN; 2008; CORSARO, 2011). 

A partir dos seguintes trechos, notamos que é consenso entre as instituições que o 

currículo trata dos conhecimentos estudados e que ele deve ocorrer na educação infantil por 

meio de vivências tendo como eixos as interações e as brincadeiras para aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças: 

 

 

Os CMEI 1, 3 e 4 apontam a necessidade de articulação entre o conhecimento 

novo (apresentado pelas crianças e famílias) e a tradição (conhecimentos já construídos pelas 

ciências): 

Assim, baseamos na PPP da Educação Infantil “Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação 

Infantil para o Município de Goiânia, p. 64, quando afirma que: 

 

“[...] um currículo que garanta o lugar do conhecimento, do 

desenvolvimento e da aprendizagem, das vivências e experiências em atividades 

enriquecedoras e significativas, em que as brincadeiras e as interações sejam os 

eixos de todas as ações [...]” 

(PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

[...] propomos [...] currículo [...] que [...] garanta o lugar do conhecimento, do desenvolvimento e da 

aprendizagem, das vivências e experiências em atividades enriquecedoras e significativas, em que as 

brincadeiras e as interações sejam os eixos de todas as ações [...]. (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

[...] buscamos por um currículo que garanta a aprendizagem e o desenvolvimento global das nossas crianças, 

[...] 

[...] O currículo é concebido como construção, articulação e produção de aprendizagens [...] 

[...] A instituição tem como base o artigo 10 que consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil/2009, [...] na promoção das aprendizagens e desenvolvimento das crianças[...] “As 

instituições de Educação Infantil devem [...] garantindo: I - a observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano [...]. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017). 

 

Ao pensarmos o currículo [...] é preciso considerar [...] as instituições de Educação Infantil como espaço de 

interações e brincadeiras [...] 

[...] imprime no currículo o sentido e a intencionalidade da aprendizagem [...] 

[...] é na interação com o outro e com o mundo que construímos conhecimentos e compreendemos a 

realidade que nos cerca.  (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 
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O CMEI 2 também aponta a necessidade da consideração dos conhecimentos das 

famílias e das crianças e do desenvolvimento de vivências. Porém, não menciona a articulação 

entre novo e tradição: 

 

Todas as instituições pesquisadas registram a concepção do currículo em 

construção, a opção metodológica por projetos de trabalho como forma de materialização 

deste currículo e a relevância das linguagens para apropriação de conhecimentos de diversas 

áreas: 

 

 

 

 

 

[...] propomos [...] currículo [...] que respeite as diversidades culturais [...] que as famílias sejam parceiras em 

todo o processo de desenvolvimento da ação educativa [...] 

[...]A busca do aprendizado deve prosseguir pelos questionamentos advindos de situações trazidas pelo grupo 

de crianças – seja pela curiosidade ou pela necessidade, tornando significativo o processo do conhecer.  

[...] Nesse contexto, a proposta de currículo do CMEI é composta por conhecimentos [...] propiciando 

vivências [...] (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que o currículo na Educação Infantil deve articular, criar estratégias, promover e elaborar ações 

que garantam a escuta das crianças, das famílias e dos demais profissionais [...] 

Esse currículo tem como foco a criança e se efetiva na articulação de duas dimensões: A tradição e o novo.  

(PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

O ideal é que as experiências vividas na sala de aula contribuam para a geração de um processo permanente 

de revisão das programações dos ciclos da Educação Infantil e do projeto curricular.  

 [...] O currículo não pode ser definido previamente, precisando emergir e ser elaborado em ação, na relação 

entre o NOVO e a TRADIÇÃO: [...]. (PPP CMEI 4, 2015 – 2017)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Vygotski, [...] distingue dois tipos de conceitos para que ocorra essa apropriação: o primeiro é o 

cotidiano e prático, desenvolvidos nas práticas das crianças no cotidiano, nas interações sociais; o segundo é 

o científico, adquiridos por meio do ensino, pelos processos deliberados de instrução escolar. 

[...] Diante do contexto social apresentado pelas nossas crianças elaboramos nosso currículo, tendo estas três 

dimensões: Novo, Ação Educativa e Tradição.  

 (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 
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Ao mencionar alguns temas a serem discutidos no currículo, os CMEI 1, 3 e 4 

abordam a discussão das relações étnico raciais: 

 

 

Faz-se necessário mencionar que o objeto dessa pesquisa, a educação das relações 

étnico-raciais, mesmo previsto em lei, não foi tratado na discussão de currículo nas PPP do 

CMEI 2. Além disso, ainda que tratado nas demais PPP, a implementação das leis nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008 ainda encontra alguns obstáculos que podemos notar a partir 

das concepções de alguns atores sociais envolvidos. 

[...] Temos também como proposta pedagógica para o nosso currículo os eixos norteadores para a Educação 

Infantil da Resolução nº5 de 17/12/2009 no artigo 9º:  [...] XI - Propiciem a integração e o conhecimento 

pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras [...]. 

Também serão contemplados projetos relacionados à [...] História e Cultura Africana e afro-brasileira, 

segundo a Lei 10.639/2003 [...]. (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

Em atendimento a lei municipal n; 11.645/2008, que vem ao encontro ao trabalho de respeito à diversidade 

cultural desenvolvido pela instituição, no decorrer do ano letivo serão trabalhadas questões referentes a 

“História e cultura Afro-Brasileira e Indígenas”. Projetos que envolvam essa temática são considerados 

projetos institucionais, pois são oriundos de leis já fixadas e orientadas pela SME. (PPP CMEI 3, 2015 – 

2017) 

 

Conforme ações previstas no art. 25 inciso XII, as ações voltadas a educação à educação étnico-raciais, 

conforme o previsto na lei 10.639/2003: A aprovação e a implementação da Lei 10.639 dimensiona o ensino 

de História da África e Cultura Afro-brasileira no Currículo escolar. [...] O coletivo desta instituição propõe 

ações educativas pontuais durante o ano letivo a saber: contação de história abordando a cultura Afro-

brasileira, rodas de conversas sobre a importância do respeito as diferenças, palestras sobre a cor da cultura, 

apresentações culturais realizadas pelas crianças envolvendo as famílias e a comunidade sobre a cultura 

Afro-brasileira. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta PPP tem como pretensão efetivar um currículo em construção [...] 

[...] Para articular a relação entre as linguagens e os conhecimentos do Patrimônio da Humanidade, 

precisamos ter um olhar e escuta sensível às curiosidades e interesses manifestados pelas crianças para que 

assim possamos desenvolver os projetos de trabalho (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

Portanto para garantir essa construção de conhecimentos e aprendizagem por meio das múltiplas linguagens, 

a instituição se propõe a organizar seu currículo através dos projetos de trabalho. Compreende-se que ao se 

trabalhar com projetos de trabalho a aprendizagem se manifesta em uma perspectiva interdisciplinar [...]. 

(PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

Nas orientações da SME a perspectiva de currículo vai além de conteúdo, não existe um currículo prescritivo 

e sim um currículo em construção. 

Dessa forma o currículo será organizado em Projetos de Trabalho. [...] Um trabalho com projetos [...] não 

pode perder de vista o trabalho com as linguagens e os conhecimentos científicos e não científicos. (PPP 

CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

Assim repensamos a nossa prática a partir de estudos do documento “Infâncias e crianças em cena”, que nos 

dá suporte para construção da nossa proposta de trabalho com currículo aberto [...] 

[...] favorecer a apropriação e a produção de diferentes conhecimentos pela criança através da múltiplas 

linguagens (conhecimento científico e não científico) em projetos de trabalho.  (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 
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AP8 e P10, ao responderem uma questão que indagava se a educação das relações 

étnico-raciais acontecem na educação infantil da RME-Goiânia, avaliaram que ocorre 

parcialmente. Suas justificativas demonstram que há problemas no processo de 

implementação das referidas leis nas instituições pesquisadas:  

 

Ao responder a mesma pergunta, P7 reconheceu a necessidade de ampliação das 

discussões sobre a temática. Sua resposta mostra que a educação das relações étnico-raciais 

ainda não tem sido tratada como um dos princípios e fins da educação conforme está prevista 

na LDB nº 9.394/1996, uma vez que não tem sido priorizada no contexto da construção do 

currículo: 

 

Dois professores registraram desafios relacionados às condições materiais 

concretas: 

 

De acordo com Silva (2009) os professores são atores sociais importantes na 

implementação das políticas de ações afirmativas. No entanto, a eficácia do seu trabalho não 

depende apenas de sua competência profissional e do compromisso social, mas do 

comprometimento dos sistemas de ensino e das entidades mantenedoras no que refere a criar 

as condições necessárias para a efetivação das políticas. 

Na maioria acho muito superficial. Penso que esses conhecimentos deveriam ser mais ampliados (AP8). 

Ainda deve ser intensificado esse trabalho (P10). 

 

Percebemos algumas ações, mas poucas ainda, até pela falta de tempo (P7) 

 

Os materiais oferecidos sobre a temática ainda são escassos. Na instituição tem alguns livros, mas são 

poucos e antigos. A maioria do material é adquirido de forma particular (P1) 

Os materiais (recursos) didáticos para tal experiência são também de acesso um tanto restrito. [...] 

Dificuldade em obter recursos pedagógicos para uma abordagem significativa (P2) 
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Partindo desta compreensão, buscamos nas PPP os registros sobre os recursos 

disponíveis em cada instituição: 

 

 

Diante do que as PPP informam sobre as verbas recebidas, notamos que livros 

literários voltados à educação das relações étnico raciais podem ser adquiridos com parte da 

verba do Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (PAFIE), 

Os Recursos Didáticos tiveram maior atenção por parte da SME [...] recebemos 889 livros infantis que 

compõem o acervo do CMEI, [...] e com a verba do PDDE adquirimos brinquedos pedagógicos. Temos 

como empréstimo coleções pedagógicas que ficam a disposição dos professores, disponibilizamos de alguns 

CDs musicais e DVDs (filmes infantis), quando não temos procuramos providenciar para atender os 

profissionais. Em 2013, foi disponibilizada uma DVD TECA, pela SME, contendo 35 volumes e alguns 

brinquedos pedagógicos, adquiridos através do PDDE. 

[...] Atualmente o Conselho Gestor desta instituição recebe três repasses durante o ano (PAFIE) para 

despesas relacionadas à alimentação, aquisição de produtos de higiene e limpeza, material de papelaria para 

a realização de atividades pedagógicas, aquisição de gás e ainda para a realização de serviços que se referem 

a pequenos reparos para a manutenção e funcionamento da instituição.  

[...] Outro recurso que a instituição recebe é o (PDDE) repassado uma única vez ao ano destinado, 

exclusivamente, ao uso direto dos projetos pedagógicos e atividades que envolvem as crianças. Com este 

recurso é permitido a aquisição de brinquedos, porém quase não tem sido possível devido ao baixo índice 

calculado por criança. (CMEI 1, 2015 – 2017) 

Nossa biblioteca e brinquedoteca eram praticamente inexistentes, hoje com as verbas do PAFIE, PDDE e 

recursos advindos de festas, bazares e rifas, conseguimos adquirir diversos exemplares de literatura infantil e 

brinquedos pedagógicos. (CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

 

 Os recursos financeiros que são repassados pelo FMMDE estão distribuídos em três repasses durante o 

decorrer do ano letivo, onde antes de fazer qualquer compra fazemos uma reunião com os professores, 

administrativos e representantes do Conselho Gestor pontuando as necessidades que temos no momento e o 

que é prioridade para nossas crianças. Os recursos financeiros do [...] PAFIE [...]. Desses repasses, um 

plano de aplicação feito pela dirigente, determina o valor destinado para [...] custeio (alimentação, higiene, 

limpeza, gás e serviços) e [...] capital (bens permanentes). 

[...] Outro recurso que temos é o PDDE [...], cujo repasse é feito somente uma vez durante o ano [...] e ele 

deve ser aplicado apenas em material de uso coletivo e exclusivo das crianças. [...]. Uma parte dela também 

é destinada a bens de capital. 

[...] Contamos ainda com o recurso financeiro proveniente da filantropia que auxilia na administração da 

instituição. Os repasses da filantropia acontecem mensalmente através de pagamentos de necessidades 

especiais. 

[...] O Conselho Gestor [...] decidiu pela realização de pequenos eventos internos, com a venda de produtos 

alimentícios [...] pretende administrar essa arrecadação em benefícios para a instituição, elencando sempre 

as urgências (pequenos consertos, aquisição de brinquedos ou materiais pedagógicos). (CMEI 3, 2015 – 

2017) 

 

Recebemos a verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) [...] os recursos são destinados à 

aquisição de bens e materiais de consumo e de uso exclusivo da criança [...] também são destinados a cobrir 

despesas com material permanente para os CMEIs. 

Recebemos do programa de autonomia financeira das instituições educacionais (PAFIE), a verba que é 

dividida em três repasses anuais. [...] O valor do repasse total é dividido em duas partes: 1) Custeio 

(alimentação, consumo e serviços de terceiros). 2) Capital (destinado para compra de bens tombáveis). 

(CMEI 4, 2015 – 2017) 
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destinada a capital e com a verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Brinquedos pedagógicos e outros recursos destinados a esse fim também podem ser 

adquiridos com a verba do PDDE. Porém, notamos que P1 e P2 são professores do CMEI 1, o 

único que relata o recebimento de acervo significativo de livros da SME, que dispõe de 

empréstimo de CD e DVD para os professores e que informa procurar adquirir os recursos 

pedagógicos necessários para o desenvolvendo de atividades diversificadas. Essa instituição 

também é a única que registra que o valor do PDDE é calculado sobre um baixo índice por 

criança. 

A partir dessas informações, concluímos que talvez o CMEI 1 possua muitos 

materiais pedagógicos, mas aqueles voltados à educação das relações étnico-raciais sejam 

escassos em meio aos demais materiais pedagógicos. Além disso, podem não estar em bom 

estado de conservação. O valor insuficiente do PDDE, mencionado na PPP da instituição, 

revela que a parcela de responsabilidade dos atores de alto escalão do Estado não tem sido 

assumida como deveria. Nessas condições, a busca da instituição por assumir essa 

responsabilidade, utilizando dos poderes dos gestores de menor escalão não tem conseguido 

suprir as necessidades concretas evidenciadas pelos professores. 

Ainda em relação às concepções dos docentes, ressaltamos que o ECA (1990) 

responsabiliza também as instituições de educação pela garantia da proteção das crianças 

contra qualquer forma de violência. A LDB nº 9.394/1996 enfatiza a necessidade da formação 

e do notório saber para os professores em qualquer etapa da educação. As DCNEI (2009) 

mencionam a relevância da formação continuada dos professores e a Resolução CNE nº 

1/2004 responsabiliza os sistemas de ensino pela divulgação de materiais formativos, 

orientação e supervisão das ações afirmativas na educação. 

Desse modo, para analisar tais questões, retomamos as contribuições de Silva 

(2009) para enfatizar que as pedagogias antirracistas direcionam a reeducação das relações 

entre pessoas e grupos para a construção de uma sociedade mais justa. Além disso, 

destacamos os professores como atores sociais importantes na implementação das políticas de 

ações afirmativas, que dependem também do comprometimento do Estado para o 

desenvolvimento eficaz de suas ações. Compreendemos que, tanto na formação inicial como 

na formação continuada, o estudo da educação das relações étnico-raciais torna-se 

instrumento que pode empoderar a prática pedagógica do professor para que ele cumpra sua 

função no que refere à garantia da proteção das crianças contra o preconceito e a 

discriminação. Enfatizamos, portanto, o papel do Estado no desenvolvimento de ações 

formativas para que as políticas de ações afirmativas sejam implementadas. 
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Já sabemos que uma parcela ínfima (15%) dos sujeitos participantes da pesquisa 

teve acesso a estudos para a educação das relações étnico-raciais na formação inicial. A 

seguir, apresentamos trechos das PPP que abordam o acesso dos profissionais à formação 

continuada desenvolvida pelos CMEI: 

 

 

 

Os CMEI 1, 3 e 4 explicitaram as temáticas dos planos de formação 

desenvolvidos em cada ano em suas PPP. O CMEI 2 explicitou apenas na PPP do ano de 

2017. Tendo em vista que a formação desenvolvida pela instituição é construída a partir da 

necessidade do coletivo de profissionais, elaboramos um gráfico com as temáticas para refletir 

acerca dos problemas mais estudados pelas instituições de acordo com as respostas aos 

questionários: 

 

 

 

 

 

 

 

A SME possibilita a formação contínua de seus funcionários através [...] encontros de avaliação e 

planejamento.  

Semanalmente é destinado um período de uma hora e meia para regentes e auxiliares de atividades 

educativas realizarem estudo e discussão para formação. [...]Tal momento é previamente planejado, de 

acordo com o Plano de Formação/2015/2016/2017 [...] (PPP CMEI 1, 2015 – 2017) 

 

Para que a realização do trabalho dos servidores se concretize satisfatoriamente é garantido à eles, formação 

continuada nos momentos do planejamento mensal e semanal permitindo a troca de experiências e 

aprofundamento teórico e prático [...]. (PPP CMEI 2, 2015 – 2017) 

A equipe é ouvida e participa de todo o processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação da Formação 

de Profissionais [...] (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

 

 

 

[...] No planejamento coletivo mensal nós reunimos os profissionais do CMEI para discutir o plano de ações, 

as dificuldades, sugestões de melhoria do trabalho, fazemos a avaliação do P.P.P. e estudamos textos 

relacionados à prática e ao Plano de Formação. 

Nos momentos de planejamento semanal a coordenação acompanha e troca idéias com as educadoras a 

respeito dos projetos e dos planos diários de aula, faz a escuta das observações e as interferências que se 

achar necessário e de acordo com as necessidades, dá o encaminhamento e realiza estudos de textos 

propostos no Plano de Formação Continuada. (PPP CMEI 4, 2015 – 2017) 
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Gráfico 4 – Temáticas dos planos de formação com base dados coletados nas PPP das 

instituições pesquisadas. 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 

 

Como é possível perceber, currículo foi a temática mais estudada pelas 

instituições pesquisadas entre os anos de 2015 a 2017, seguido de documentação pedagógica. 

Esses dados revelam que uma das maiores inquietações dos docentes participantes da 

pesquisa trata-se da construção do currículo na educação infantil. A educação das relações 

étnico-raciais apresenta estreita ligação com a discussão de currículo, uma vez que precisa ser 

efetivada a partir da implementação das leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 e da Resolução 

CNE nº 1/2004 cujos assuntos principais são o estudo de conhecimentos que valorizem as 

contribuições históricas e culturais dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. O fato de 

o currículo ter sido uma temática mais questionada nos CMEI pesquisados é um dado que 

contribui para algumas reflexões mais adiante. 

As instituições também mencionaram a formação continuada oferecida pela SME-

Goiânia: 

A SME possibilita a formação contínua de seus funcionários através de cursos, eventos [...]. (PPP CMEI 1, 

2015 – 2017) 

 

Para que a realização do trabalho dos servidores se concretize satisfatoriamente é garantido à eles, formação 

continuada [...] através também de cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação [...]. (PPP 

CMEI 2, 2015 – 2017) 

 

A formação em contexto também acontece fora da instituição com a adesão das profissionais aos cursos e 

GTE oferecidos pelo GERFOR e dos eventos propostos pela SME. (PPP CMEI 3, 2015 – 2017) 

 

A formação continuada tem sido ofertada aos profissionais de Educação Infantil pela RME/GERFOR sob 

diferentes formatos: palestras, seminários, cursos presenciais e semipresenciais [...].  (PPP CMEI 4, 2015 – 

2017) 
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Dentre as respostas dos questionários, a opinião de um apoio técnico-professor 

demonstrou resultados positivos em relação aos processos formativos vivenciados pelos 

docentes ao longo da trajetória acadêmica e do processo de formação continuada oferecido 

pela RME-Goiânia: 

 

As referências utilizadas por sete professores no desenvolvimento de suas práticas 

também revelam consistências teóricas, legais e de acervo literário infantil acerca do trabalho 

com a educação das relações étnico-raciais: 

 

Um dos professores relacionou autores que, embora não tenham tratado 

especificamente da temática em suas produções teóricas, também apresentam discussões que 

podem colaborar com a temática, sendo, inclusive autores referenciados nesta pesquisa para 

discutir a concepção de educação: 

 

Ao relatar os motivos de terem desenvolvido ações relativas ao tema, P1, P4 e P9, 

também demonstraram domínio de conhecimentos relevantes para a discussão da temática: 

  

Por ter conhecimento da necessidade de trabalhar o tema por meio das leis 10.639 e 11.645 que inclui a 

cultura africana, afro-brasileira e indígena como forma de reconhecimento e valorização da diversidade 

étnico-racial (P1). 

É importante que as crianças nessa faixa etária já possam encarar o mundo livre de preconceitos e barreiras. 

Que possam interagir com respeito, tolerância e igualdade com todas as pessoas, independente da religião, 

cor, condição social/econômica... (P4) 

O desenvolvimento do projeto "Etnias" surgiu com a necessidade de romper com as práticas discriminatórias 

e resgatar a cultura afro-brasileira, assim como reconhecer e resgatar a diversidade humana, apontando para 

os aspectos positivos existentes nas diferenças em nossa sociedade, principalmente no que refere à raça e 

cultura (P9). 

 

Motivadas pelas ações do projeto “Andanças”, desenvolvido pela equipe da educação infantil, as instituições 

desenvolveram atividades com as crianças e a temática esteve presente nos planos de formação. As 

atividades desenvolvidas ampliaram a concepção das relações étnico-raciais entre os profissionais e pode-se 

perceber mudanças nas práticas (AP13). 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (P9) 

Lei 10.639, proposta da Rede “Infâncias e Crianças em Cena”. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (P10). 

LAGE, Nildo. Sou Negro. Recife, Prazer de Ler, 2012. PATERNO, Semiramis. A cor da Vida. Editora Lê. 

RJ, 1997. Agora a história é outra. Estatuto da igualdade racial. 

Nilma Lino Gomes; B. Petronilha Gonçalves e Silva; Kabengele Munanga; Frantz Fanon (P1). 

Menina Bonita do Laço de Fita/ Maria Grampinho (P6). 

 Livro Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria Machado. O cabelo de Lelê – Valéria Belém (P9). 

 

 

 

 

 

 

Paulo Freire/ Vygotsky e outros que não lembro no momento (P13). 
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Analisamos que as respostas de P1 e P9 coadunam com a perspectiva de Silva 

(2012) e Silva (2009) no que se refere à necessidade de que as ações afirmativas visem a 

valorização da diferença, de histórias, culturas e identidades de grupos étnicos. Além disso, 

estão de acordo com os pressupostos da LDB n. 9.394/1996 e com a Resolução n. 1/2004, 

quando propõem a divulgação dos conhecimentos e contribuições culturais afro-brasileiras e 

indígenas e consideração da diversidade étnico-racial como um dos princípios e fins da 

educação. Esses atores também apresentam a compreensão de que, conforme Barbosa e Alves 

(2011), o trabalho dos professores precisa contribuir para o respeito à pluralidade étnica.  

A resposta de P4 mostra sua compreensão de criança como sujeito de direitos, 

dentre eles, o direito a relações livres de preconceito e pautadas no respeito e na igualdade, 

conforme proposto a todos os cidadãos pela Constituição Federal (1988), na LDB n. 

9.394/1996 e nas DCNEI (2009). 

A questão que solicitava a indicação de três palavras que expressassem sua 

compreensão ou sentimentos acerca do trabalho sobre a educação das relações étnico-raciais 

na educação infantil também revela alguns dados sobre a formação dos docentes. A palavra 

mais utilizada foi “respeito” (oito ocorrências), seguida das palavras “igualdade” e 

“aceitação” (quatro vezes cada), depois “conhecimento” (três ocorrências), depois 

“alteridade” e “educação” (duas vezes cada). As seguintes respostas apareceram apenas uma 

vez: amor, amor ao próximo, cooperação, cultura, diversidade, ancestralidade, combate ao 

racismo, compreensão, origem, preconceito, tolerância, valorização, importante, inclusão, 

necessidade, sensibilidade. A figura três, a seguir, forma uma nuvem de palavras que 

representa esteticamente a ocorrência das palavras: 
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Figura 3 – Nuvem de palavras construída a partir das respostas da questão 2.5 do 

questionário dos professores. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

A palavra “respeito” está prevista nas DCNEI (2009) quando trata do respeito ao 

bem comum nos princípios éticos, do respeito à ordem democrática nos princípios políticos e 

da necessidade do respeito e interação das crianças com as histórias e culturas africanas e 

afro-brasileiras. A Resolução CNE nº 1/2004 registra a necessidade do respeito às diferentes 

culturas. Porém, Silva (2012) critica o desenvolvimento de ações que visem apenas o respeito 

e a tolerância à diversidade cultural. O autor defende que as instituições de educação se 

envolvam na construção da identidade a partir da valorização das diferenças, construindo a 

pedagogia da diferença. Hall (2011) discute a importância do respeito e valoração das 

características étnicas.  

A palavra “igualdade”, mencionada na Constituição Federal (1988) no sentido da 

igualdade formal, também pode ser compreendida no sentido da igualdade substantiva, que 

pressupõe igualdade de tratamento, de oportunidades e de direitos a todos. Nesse sentido, 

fundamenta toda a lógica das ações afirmativas, pois é justamente para garantir a igualdade 

substantiva que existem as políticas de ações afirmativas (SANTOS; LOBATO, 2003, 

SANTOS; 2003). As DCNEI (2009) também mencionam a necessidade de as instituições de 

educação promoverem a igualdade de acesso aos bens culturais. 

A palavra “aceitação”, citada na Declaração de Durban (2001), é utilizada com 

cautela entre os autores que defendem a educação para as relações étnico-raciais porque 

partem da perspectiva de que esse trabalho precisa ampliar para além das relações de 

aceitação. Conforme mencionamos, faz-se necessário desenvolver pedagogias antirracistas 

que valorizem as diferenças e a diversidade de características étnicas (SILVA, 2012; HALL, 
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2011).  

A palavra “alteridade” é compreendida nesta pesquisa como um resultado do 

processo de tradução (HALL, 2011). Acreditamos que no exercício da tradução o sujeito se 

aproprie e se reaproprie das culturas em movimento de negociação com as diferenças do outro 

em processo de ressignificação. Assim, ao ressignificar a própria identidade a partir da 

ressignificação da identidade e da cultura do outro, pratica a alteridade ao refletir as relações 

sociais também a partir do olhar do outro. 

Identificamos, ainda, que as palavras mais citadas entre os docentes estão 

fundamentadas em referenciais teóricos importantes e demonstram certa apropriação do 

conhecimento para o desenvolvimento do trabalho. Pode-se dizer o mesmo em relação à 

maior parte das palavras citadas apenas uma vez entre os docentes. Isto porque, as palavras 

cultura, diversidade, ancestralidade, combate ao racismo, origem, preconceito, tolerância, 

valorização, inclusão e sensibilidade estão presentes nas resoluções que orientam a 

materialização da educação das relações étnico-raciais e são frequentemente mencionadas 

entre os autores que discutem esta temática. 

Porém, ao tratar dos desafios enfrentados no desenvolvimento do trabalho com 

esta temática, dois professores evidenciaram aspectos diferentes, mas, para nós, ambos 

significam que ainda existe a necessidade de formação: 

Outros dois professores, ao responderem sobre as referências utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho, especificaram apenas metodologias utilizadas, evidenciando 

também a necessidade de formação: 

 

Optei por recursos visuais que se mostrassem significativos: vídeos (costumes, danças, músicas), fotografias, 

objetos (roupas, adereços, artesanato), rodas de conversas com instigação para a reflexão e a opinião crítica 

(relativo a lendas, histórias em livros e a história oficial dos povos) (P2). 

 

Atividades que envolveram leitura, filmes, bonecas de várias cores e de vários tipos de cabelos, figuras, 

pinturas, ritmo de músicas e culinária, roda de conversa, cores, diversos tipos de tamanhos, pequenos, 

médios e grandes, objetivando a educação que privilegia a formação humana voltada para construção de 

valores, destacando-se entre eles o respeito, o amor, a autonomia, a solidariedade, a criticidade e a 

criatividade (P12) 

 

 

 

 

Nem todo o grupo de profissionais percebe a importância de realizar esse trabalho, é como se fechassem os 

olhos, isso dificulta bastante (P10). 

Trabalhar as diferenças na linguagem das crianças, sem despertar conceitos ainda não conhecidos das 

crianças (P6). 
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Um grupo de cinco apoios técnico-professores também demonstrou a necessidade 

de formação: 

 

 

Em nossas observações dos dados apresentados, notamos que as formações em 

contexto que ocorrem, tanto nas instituições quanto aquelas que são oferecidas pela Gerência 

de Formação Continuada da RME-Goiânia, somadas às formações realizadas individualmente 

pelos sujeitos da pesquisa, têm conseguido garantir apenas parte da formação necessária ao 

desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais na educação infantil nas instituições 

pesquisadas. 

Esse fato nos permite compreender que apesar de ter ocorrido o processo de 

formulação e implementação de leis com objetivo de promoção de ações afirmativas na 

educação, seus processos de formulação e implementação apresentam problemas. Os 

problemas de racismo e preconceito foram considerados por Howlet, Ramesh e Perl (2013) 

dentre os problemas perversos em função das dificuldades para sua abordagem e por suas 

complexidades e inconsistências. Embora a Resolução CNE nº 1/2004 tenha consolidado a 

responsabilidade do Estado de divulgar e produzir conhecimentos e desenvolver ações 

formativas para o desenvolvimento deste trabalho, sua implementação não têm ocorrido a 

contento de acordo com a natureza da complexidade do problema. 

São importantes, necessárias, porém ainda não são desenvolvidas como deveria, mediante as situações 

cotidianas de preconceito e discriminação, talvez por despreparo mesmo ou não se sentir seguro diante dos 

desafios (AP9). 

 

As ações desenvolvidas buscam abordar o tema, porém acredito que há a necessidade de aprofundar os 

estudos tanto por parte das crianças/famílias, como dos próprios profissionais (AP13). 

 

Percebo que na maioria das instituições que acompanho o desenvolvimento de atividades relacionadas e essa 

temática acontece timidamente e alguns profissionais demonstram receio quanto à proposição e 

desenvolvimento das mesmas, e às vezes até mesmo em relação ao domínio do assunto (AP14). 

 

Quanto aos cursos oferecidos pela SME, o último não pude participar pois tinha apenas uma vaga por 

instituição. Tenho conhecimento do assunto por iniciativa própria em participar de seminários, assim como do 

grupo de estudo do NDH/UFG (AP15). 

 

Tecnicamente existe. Entretanto não há ações efetivas para a formação. Assim como os próprios profissionais 

que fazem parte desta organização têm equívocos conceituais (Acrescentou ao responder a questão sobre a 

existência de estudos sobre a temática na RME-Goiânia) (AP15). 

 

A temática tem sido pouco introduzida no universo da educação infantil. Talvez por ser ainda pouco estudada 

pelas profissionais que atuam nesse segmento (AP20). 

 

Sei que a temática é trabalhada na RME, porém, eu jamais participei (Acrescentou ao responder a questão 

sobre a existência de estudos sobre a temática na RME-Goiânia) (AP20). 
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Nossa compreensão se deve às respostas dos AP relacionados acima, pois, relatam 

não terem participado de formações para o desenvolvimento da educação das relações étnico-

raciais. Evidencia-se, portanto, significativa necessidade de investimento por parte do Estado 

no que refere às ações formativas sobre esta temática e o seu alcance aos docentes lotados nas 

CRE e nas instituições de educação infantil da RME-Goiânia. Além disso, percebemos a 

necessidade de que as instituições continuem a investir em formações continuadas voltadas à 

discussão de currículo para abordar a formação para a educação das relações étnico-raciais. 

As concepções de cada docente, bem como aquelas expressas nas PPP dos CMEI 

pesquisados se materializam nas ações pedagógicas desenvolvidas nas instituições. Sendo 

assim, no item 3.2 apresentamos as tendências de práticas pedagógicas desenvolvidas e as 

relacionamos com as concepções ora identificadas. 

  

4.2 Relatos das ações pedagógicas que envolvem as relações étnico-raciais na educação 

infantil: das tendências às concepções docentes 

 

Com o objetivo de analisar o processo de implementação das Leis nº 10.639/2003 

e nº 11.645/2008 nas instituições pesquisadas, apresentamos neste item, as tendências 

pedagógicas evidenciadas nas ações relacionadas de alguma forma à educação das relações 

étnico-raciais descritas nos planos de ações das PPP, nos vinte e sete relatórios mensais e nos 

dois projetos de trabalho disponibilizados pelos sujeitos da pesquisa. 

Ao analisar os relatórios mensais, nos deparamos com um novo dado para a 

pesquisa: alguns apresentam frases que demarcam objetivos das práticas pedagógicas 

desenvolvidas e/ou reflexões acerca do trabalho. Essas frases evidenciam um pouco das 

concepções desses atores sociais. Compreendemos, contudo, que as concepções dos sujeitos, 

de constituição histórica e social, podem mudar ao longo do tempo. Sendo assim, a concepção 

expressa por um sujeito no ano de 2015 pode não ser a mesma concepção evidenciada no 

questionário da pesquisa utilizado no ano de 2018. Desta forma, não tivemos a pretensão, 

aqui, de delimitar perfis de concepções relacionando-as a cada sujeito da pesquisa. Porém, 

não podemos deixar de mencioná-las em nossas análises, uma vez que influenciaram as 

práticas pedagógicas e a implementação das políticas de ações afirmativas em determinado 

momento histórico. 

Portanto, para apresentar as concepções dos docentes relacionamos as ações 

pedagógicas desenvolvidas sobre esta temática com duas fontes de informações diferentes: a) 
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com frases presentes nos relatórios mensais; b) com respostas dos questionários  respondidos 

por apoios técnico-professores e a professores regentes. 

A maior parte dos relatórios analisados registra explicitamente o desenvolvimento 

de ações voltadas à educação das relações étnico-raciais. Entretanto, um deles não trata 

diretamente desta temática, mas foi selecionado em função da importância de refletirmos 

sobre a influência do ambiente da educação infantil para o desenvolvimento da pedagogia 

antirracista. 

Primeiramente, apresentamos o perfil das ações pedagógicas propostas, com os 

dados sobre agrupamentos, períodos, áreas do conhecimento, linguagens, metodologias e 

recursos. Organizamos as análises das tendências pedagógicas e concepções em categorias. 

Definimos as categorias de análise a partir do referencial teórico, legal e normativo abordado 

na pesquisa e tratam dos seguintes assuntos: identidade, diferença/diversidade; história e 

cultura; envolvimento das famílias; racismo, preconceito e discriminação; representatividade 

e experiência estética. 

Realizamos a identificação do quantitativo de ações registradas nos relatórios 

mensais sobre a temática. As ações registradas nos projetos de trabalho se repetiam nos 

relatórios mensais dos mesmos agrupamentos e, por isso, não foram consideradas nesse 

momento. A partir disso, foi possível constatar a quantidade de ações desenvolvidas em cada 

agrupamento. Isso nos permitiu análise acerca da quantidade de ações sobre a temática que 

cada faixa etária de crianças teve acesso. O gráfico cinco, a seguir, apresenta  a quantidade de 

ações por agrupamentos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Gráfico do quantitativo de agrupamentos em que foram desenvolvidas 

as práticas pedagógicas. Desenvolvido a partir dos dados levantados dos relatórios 

mensais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

O agrupamento em que mais verificamos a ocorrência das práticas pedagógicas 

voltadas à educação das relações étnico-raciais foi o E (crianças de 4 anos a 4 anos e 11 

meses), totalizando 44%. O segundo agrupamento onde mais encontramos registros de ações 

foi o C (crianças de 2 anos a 2 anos e 11 meses), totalizando 26%. Seguido do agrupamento F 

(crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses), com 19%. Posteriormente, o agrupamento D 

(crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses), no total de 7%. Finalizando com o agrupamento 

misto EF (crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses), com 4%.  

Para identificar as possibilidades de ações pedagógicas nos agrupamentos das 

instituições pesquisadas, elaboramos o quadro 6, no qual demonstramos os agrupamentos 

atendidos pelas instituições em cada ano do recorte temporal da pesquisa:  
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QUADRO 6 – Agrupamentos atendidos pelas instituições/ano 

INSTITUIÇÕES 2015 2016 2017 

CMEI1 B, C, D, DE, EF B, C, D, E, EF B, C, D, E 

CMEI2 C, D, E, F C, D, E, EF C, D, E, F 

CMEI3 C, D, E, EF D, DE, E, F C, D, E, EF, F 

CMEI4 B, C, D, E, F B, C, D, E, F B, C, D, E, F 

Quadro 6 – Agrupamentos atendidos pelas instituições nos anos 2015, 2016 e 2017, elaborado com base nas 

informações das PPP das instituições pesquisadas. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Podemos observar que a única faixa etária atendida pelas instituições que não 

apresentou o registro de ações pedagógicas desenvolvidas sobre a educação das relações 

étnico-raciais foi aquela atendida no agrupamento B (crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses). 

Esse dado nos faz retomar a concepção apresentada anteriormente por P8 e P11, quando 

demonstraram acreditar que as crianças pequenas não precisam participar de ações 

pedagógicas voltadas à educação das relações étnico-raciais. Ainda que o agrupamento C 

tenha apresentado relevante quantitativo de ações pedagógicas desenvolvidas sobre a 

temática, acreditamos que cabe aqui uma reflexão. 

Se considerarmos que o agrupamento C é o último ano da creche, de acordo com a 

divisão da LDB nº 9.394/1996, é possível considerar que essa divisão em creches (de 0 a 3 

anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos) esteja provocando a construção da concepção de que a 

finalidade da educação infantil para as crianças pequenas relaciona-se apenas ao cuidado, 

conforme anuncia Souza (2012). Diante disto, reafirmamos a análise de que a divisão em 

creches e pré-escolas da política regulatória de 1996 pode estar acarretado problemas no 

processo de implementação das políticas de ações afirmativas na educação infantil. 

Seguindo os dados sobre o perfil das ações pesquisadas, apresentamos os períodos 

em que encontramos ações voltadas à educação das relações étnico raciais. O gráfico seis 

mostra o registro das ações por ano: 
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Gráfico 6 – Registro de ações sobre a educação das relações étnico-raciais encontradas 

em cada ano. Elaborado com base nos dados dos relatórios mensais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

  

Somados os vinte e sete relatórios mensais, organizados por ano de 

desenvolvimento, totalizaram 41% de ações em 2015, 44% em 2016 e 15% em 2017. 

Observamos, portanto, que houve um decréscimo significativo no desenvolvimento das ações 

de 2016 para 2017. O fato pode estar relacionado à informação registrada por nove apoios 

técnico-professores, quando relataram que apenas “no passado” houve organizações de 

estudos e ações formativas. 

De acordo com a Resolução CNE nº 1/2004, os Estados, municípios e as 

coordenações pedagógicas são responsáveis pelo desenvolvimento de ações formativas para a 

implementação das leis de ações afirmativas. Diante disto, identificamos que a diminuição do 

investimento em estudos e ações formativas pode ter influenciado também na diminuição do 

desenvolvimento das práticas pedagógicas voltadas à educação das relações étnico-raciais e, 

por isso, impactado negativamente a implementação das Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008 na educação infantil das instituições pesquisadas. 

Ainda sobre o período de desenvolvimento das ações estudadas, apresentamos, 

por meio do gráfico sete, a quantidade de relatórios mensais referentes ao ano em que foram 

localizados os registros do desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à educação das 

relações étnico-raciais: 
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Gráfico 7 – Registro de ações sobre a educação das relações étnico-raciais encontradas 

em cada mês do ano. Elaborado com base nos dados dos relatórios mensais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

De acordo com o gráfico sete, o mês em que mais encontramos relatórios com 

registros de ações voltadas à educação das relações étnico-raciais foi novembro, com 27% por 

cento dos casos, seguido de junho, com 15%, depois março, agosto e dezembro, com 11% 

cada um, depois janeiro e fevereiro, maio e setembro, com 7% cada, na sequência abril com 

4%. Não encontramos registros de ações no mês de outubro. Os dados evidenciam que o 

artigo 79-B, incluído na LDB nº 9.394/1996 pela Lei nº 10.639/2003, instituindo o dia 20 de 

novembro como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar, tem influenciado 

as ações pedagógicas nas instituições de educação infantil pesquisadas. 

Diante disso, é necessário retomar que, de acordo com a LDB nº 9.394/1996, por 

meio de sua alteração pela Lei nº 13.796/2013, instituiu a consideração da diversidade étnico-

racial como um dos princípios e fins da educação. Partindo desse dispositivo, enfatizamos a 

relevância de serem desenvolvidas ações pedagógicas sobre a educação das relações étnico-

raciais em todos os meses do ano letivo. 

Goiânia (2014) orienta o desenvolvimento do currículo na educação infantil 

considerando três áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências naturais, ciências 

exatas. Por isso, organizamos os documentos com ações desenvolvidas relacionadas à 

educação das relações étnico-raciais nessas três áreas. Para esse levantamento, consideramos 

tanto as ações registradas nos relatórios mensais, quanto as ações descritas nos projetos de 

trabalho, uma vez que algumas destas não foram registradas nos primeiros documentos. Do 

total de vinte e sete documentos, vinte e seis apresentaram atividades relacionadas às ciências 



 

173 

 

humanas, dois apresentaram atividades relacionadas às ciências exatas e um engloba ciências 

naturais. 

Goiânia (2014) orienta o estudo dos conhecimentos científicos por meio de 

linguagens e determina cinco principais: oral, escrita, corporal, artística e musical. Diante 

disso, organizamos todos os documentos com ações desenvolvidas relacionadas à educação 

das relações étnico-raciais nessas cinco linguagens. O gráfico oito mostra o quantitativo de 

documentos que utilizaram cada linguagem: 

 

 

Gráfico 8 – Registro de documentos com ações sobre a 

educação das relações étnico-raciais que utilizaram cada 

linguagem. Elaborado com base nos dados dos relatórios 

mensais e dos projetos de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Das ações desenvolvidas, 30% utilizaram linguagem oral, 23% utilizaram 

linguagem escrita, 21% utilizaram linguagem artística, 14% utilizaram linguagem corporal e 

12%  utilizaram linguagem musical. Tanto os dados sobre as áreas do conhecimento, como os 

dados sobre as linguagens foram importantes para enfatizar que os conhecimentos científicos 

relacionados à educação das relações étnico-raciais podem ser abordados em qualquer área do 

conhecimento, utilizando qualquer linguagem. Nesse sentido, a partir dessa realidade, 

identificamos a necessidade de serem planejadas mais atividades que explorem as ciências 

naturais e exatas, bem como as linguagens corporal e musical. Sobretudo, as linguagens 

mencionadas, se considerarmos que a brincadeira, uma das maneiras de abordar as linguagens 

corporal e musical, é um dos eixos da ação pedagógica, previsto pelas DCNEI (2009). 

Apresentamos as metodologias utilizadas para compreender as vastas 

possibilidades de desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais e para que se 

observe as mais utilizadas na implementação das políticas de ações afirmativas nas 

instituições pesquisadas: 
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Gráfico 9 – Registro das metodologias utilizadas para o desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais 

nas instituições pesquisadas. Elaborado com base nos dados dos relatórios mensais e dos projetos de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

Das metodologias citadas nos registros analisados, 14% foram rodas de conversas; 

13% leituras; pinturas, apreciação de filmes/vídeos, ilustrações, confecção de 

artesanato/objetos diversos e apresentação de coreografias contabilizaram 7% cada; 

apreciação/participação de/em dramatizações 6%; modelagem em argila/massinha, apreciação 

de músicas, apreciação de fotografias/imagens, 4% cada; produção/degustação de alimentos 

2%; danças, utilização de figurino/roupas típicas, contagem/quantificação/identificação de 

números, exploração de globo/mapas, participação em festividades, brincadeiras, produção de 

cartazes, dobraduras, 1% cada; e, 12% de metodologias diversas (apreciação de bandeira, de 

vestuário, pesquisas com as famílias, produção de fotografia, contação de história, apreciação 

de obra de arte, visita de uma mãe, observação no espelho, apreciação de instrumentos 

musicais, apreciação de objetos da cultura, tentativas de escrita, produção de rimas e sons). 

Outro aspecto relevante para compreensão do perfil das ações que abordaram a 

temática é a descrição dos recursos utilizados: 
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Gráfico 10 – Registro dos recursos utilizados para o desenvolvimento da educação das 

relações étnico-raciais nas instituições pesquisadas. Elaborado com base nos dados dos 

relatórios mensais e dos projetos de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

Dos recursos utilizados, livros totalizam 14%; materiais de pintura/desenho 10%; 

papéis variados 9%; aparelho de TV e som 7% cada; filmes 4%; ingredientes 

culinários/alimentos, músicas e vídeos 3%; globo, fotografias, tesoura, cola, argila, roupas 

típicas, mapas, obras de arte, fantoches e adereços para artesanatos diversos 2% cada; e, 17% 

materiais diversos (poema, bandeira, material reciclável, mural de EVA, massinha, fichas 

numéricas, brinquedos, jogo da memória com fotos das crianças, máquina fotográfica, avental 

de histórias, espelho, computador, instrumentos musicais). 

Para apresentar as categorias seguintes, estabelecemos relação entre algumas 

ações propostas no Plano de Ação das PPP das instituições e as ações desenvolvidas que 

foram registradas em relatórios mensais e na sistematização dos projetos de trabalho 

disponibilizados. As ações pedagógicas selecionadas nos relatórios foram dispostas nos 

quadros abaixo em formato de texto adaptado pela autora para melhor compreensão do leitor. 

O Plano de Ação é descrito nas PPP após um processo de avaliação do trabalho realizado no 
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ano anterior. O documento utilizado pelas instituições, sob as orientações de Goiânia (2014), 

para avaliar o desenvolvimento do trabalho pedagógico é denominado Avaliação 

Institucional. Ele é baseado no documento Indicadores de Qualidade da Ação Pedagógica na 

Educação Infantil do Município de Goiânia (2008). 

A partir da avaliação de uma vasta gama de aspectos dos CMEI pesquisados, as 

instituições elaboram ações para alcançar os objetivos propostos nos itens cujas avaliações 

ficaram em amarelo (parcialmente atendido) ou vermelho (não atendidos). Toda a 

comunidade educacional precisa participar desse processo avaliativo. Dentre os itens de 

observação, os que se relacionam com esta pesquisa são: a) Direito a desenvolver a identidade 

cultural, racial e religiosa; 2) Relação com as famílias26. 

Desta forma, o Plano de Ação funciona como um currículo previamente 

estabelecido, uma carta de intenção que comporta a voz de todos da comunidade educacional 

e evidencia os aspectos a serem aprimorados na instituição, para que, o coletivo de 

profissionais se empenhe nos progressos necessários para que os direitos das crianças sejam 

atendidos a contento. 

Compreendemos a categoria de análise sobre identidade, diferença/diversidade 

com fundamental para analisar a implementação das políticas de ações afirmativas. De acordo 

com Munanga (2004), as ações afirmativas visam a correção das desigualdades sociais. Elas 

podem contribuir para o desenvolvimento da autoestima e de identidades humanas universais 

e singulares. A Resolução CNE nº 1/2004 define entre os objetivos da educação das relações 

étnico-raciais, a divulgação e produção de conhecimentos, atitudes e valores para a educação 

de cidadãos plurais, para a valorização da identidade e consolidação da democracia. As 

DCNEI (2009) também preveem o respeito às diferentes identidades. 

Dentre os dados coletados, houve aqueles cujas concepções não foi possível 

identificar, houve os que evidenciam a concepção de educação das relações étnico-raciais na 

perspectiva do respeito à diferença e à diversidade, aqueles que se posicionam na concepção 

de construção da identidade a partir das diferenças e os que demonstram a crença de que 

apenas alguns seres humanos são diferentes.  

Os Planos de Ação registrados a seguir não evidenciam suas concepções, contudo, 

mostram a preocupação das instituições em desenvolver ações para a educação das relações 

étnico-raciais em função dos resultados anteriores de suas Avaliações Institucionais: 

 

26 Selecionamos as ações desse item de observação por considerar que as famílias possuem informações sobre as 

origens das crianças que são importantes para o processo de construção identitário. 
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Os relatórios mensais e o projeto de trabalho registrados a seguir demonstram a 

concepção de que o trabalho precisa ser voltado ao respeito à diferença, à diversidade e às 

diversas identidades: 

Conforme mencionamos anteriormente, a concepção de respeito às diferenças, à 

diversidade e às identidades, está prevista na Resolução CNE nº 1/2004 ao tratar da 

necessidade do respeito à diferentes culturas. Sobre este assunto, Hall (2011) esclarece sobre 

o respeito e valoração das características étnicas. Em função disso, compreendemos que os 

docentes podem estar amparando suas concepções nesse referencial normativo e teórico 

norteador para a implementação das ações afirmativas na educação.  

(CMEI 2, relatório do agrupamento C, novembro/2015) Apreciação de filme denominado “A corujinha 

Branca” (trata da diversidade) junto com o agrupamento E, conversa com todas as crianças sobre o respeito 

as diferenças. (Relatório 6) 

(CMEI 2, relatório do agrupamento C, dezembro/2015) Leitura literária da história “Romeu e Julieta” de 

Ruth Rocha para discutir respeito e diversidade. (Relatório 7) 

(CMEI 2, relatório do agrupamento E, novembro/2015) Apreciação de filme denominado “A corujinha 

Branca” (trata da diversidade) junto com o agrupamento C, conversa com todas as crianças sobre o respeito 

as diferenças. (Relatório 10) 

(CMEI 2, relatório do agrupamento E, setembro/2016) [...] leitura do poema “Diversidade” de Tatiana 

Belinky para discutir a identidade e o respeito às diferenças [...]. (Relatório 14) 

(CMEI 1, projeto “Mistura de tons, cores e sabores”, agrupamento D, 2016) Atividades desenvolvidas no 

projeto e não mencionadas no relatório da instituição datado de novembro/2017): dialogo sobre respeito à 

diversidade cultural e aos aspectos físicos dos seres humanos. (Projeto 1) 

 

 

 

Sobre "Pluralidade e diversidade": "Manter os momentos de integração já programados entre as crianças 

(CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2015/2016) 

 

Sobre Diversidade e pluralidade: Atividades planejadas coletivamente uma vez por semana (um 

agrupamento responsável pela organização a cada semana). (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2017) 

 

Para atender ao direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Objetivo: Ajudar na 

construção da autoestima de modo a formar um adulto confiante. Por meio de dinâmicas de grupos; 

atividades psicomotoras de recreação; rodas de conversa; livros específicos da área. (CMEI 3 – Plano de 

Ação da PPP 2017) 
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O fragmento do Plano de Ação e dos relatórios mensais mencionados a seguir 

demonstram a concepção de que o trabalho precisa ser voltado à construção da identidade a 

partir das diferenças: 

 

As práticas pedagógicas e as frases de P6 mencionados acima evidenciam uma 

concepção voltada à perspectiva da construção das identidades a partir dos marcadores de 

diferença apresentados por Silva (2012) e também por Hall (2005). De acordo com Silva 

(2012), desenvolver uma pedagogia da diferença em que a identidade é compreendida como 

um processo de produção social que engendra relações de poder torna-se uma forma de 

resistência. Assim, corroboramos dessa concepção e compreendemos que as práticas 

pedagógicas apresentadas nos registros acima evidenciam processos de reflexão sobre o outro 

Para atender ao direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa: Trazer o grupo de teatro, 

dança que trabalha as questões raciais e religiosas. Promover um trabalho sobre africanidade nos 

agrupamentos. Trazer um grupo de capoeira para se apresentar para as crianças. Promover desfiles, 

penteados, maquiagem, manicure fortalecendo a autoestima. (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2017) 

 

(CMEI 2, relatório do agrupamento E, março/2015) Produção de autorretrato, atividades de recorte e 

colagem de imagens de pessoas com diferentes características, modelagem com massinha. (Relatório 8) 

 

(CMEI 2, relatório do agrupamento C, setembro/2016) [...] diálogo sobre diversidade e identidade; [...] 

(Relatório 12) 
 

(CMEI 2, relatório do agrupamento E, novembro/2016) [...] Produção de autorretrato; participação de 

brincadeira de jogo da memória com fotos das crianças “para reforçar a [...] identidade e para que elas 

pudessem compreender-se como seres únicos e individuais” (P6); produção de self, [...] roda de conversa 

sobre a diferença de características físicas das pessoas; brincadeira do espelho (imitação) [...]. (Relatório 

15) 
 

(CMEI 2, relatório do agrupamento D, agosto/2017) Visita de uma mãe que contou história de sua autoria 

denominada “O príncipe negro a procura de sua princesa” (objetivo de “contemplar a Lei nº 10.639/2003 

valorizando a afrodescendência no Brasil” (P6)); roda de conversa sobre a história com discussão sobre as 

diferenças existentes entre as crianças (cor de pele, cabelos, olhos) [...]. (Relatório 17) 

 

(CMEI 3, relatório do agrupamento E, janeiro e fevereiro/2016) [...] Roda de conversa com a utilização de 

um espelho para observação da autoimagem, quando foi solicitado que as crianças falassem sobre suas 

características físicas (cor dos olhos, tom de pele, formato da boca, sorriso, etc) [...]. (Relatório 19) 
 

(CMEI 3, relatório do agrupamento F, janeiro e fevereiro/2016) [...] Roda de conversa sobre raça, cor de 

pele, diferenças entre culturas, preconceito; [...] pesquisa em revista com recorte de pessoas negras, brancas 

e que vivem em outra cultura; produção coletiva de cartaz com o título “Somos diferentes e somos todos 

irmãos. O que importa é o que temos no coração!” [...]. (Relatório 22) 

 
(CMEI 3, relatório do agrupamento F, março/2016) [...] confecção do “Cordel das diferenças” com bonecos 

cujos rostos tinham as fotografias dos rostos das crianças; exposição do cordel para a comunidade [...] 

(Relatório 23) 

 
(CMEI 4, relatório do agrupamento F, novembro/2017) Leitura literária do livro “O cabelo de Lelê”; 

ilustração do próprio cabelo e cor de pele. (Relatório 26) 
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cultural e estimulam formas de acolher o outro em sua diferença, compreendendo-se também 

como diferente (SILVA, 2012). 

Sobre essa categoria, destacamos, ainda, um registro em que percebemos 

necessidades formativas de uma docente: 

 

As frases de P9 e P10 representam a concepção de normalização de determinadas 

identidades, de maneira que apenas algumas são compreendidas como diferentes (SILVA, 

2012). A partir das contribuições de Gomes (2003), compreendemos que o problema nessa 

concepção está no fato de que ela alimenta a crença de que o desenvolvimento das ações 

afirmativas seja necessário apenas para combater manifestações flagrantes de racismo e 

discriminação, não reconhecendo os efeitos persistentes da constituição de um país que 

escravizou pessoas de determinadas etnias por mais de trezentos anos.  

Outra categoria de análise relevante para analisar a implementação das políticas 

de ações afirmativas diz respeito à abordagem da história e cultura de diferentes etnias. A 

Constituição Federal (1988) define como patrimônio histórico cultural brasileiro os bens 

materiais e imateriais de referência identitária para os grupos formadores da sociedade 

brasileira. A LDB nº 9.394/1996, por meio de suas alterações pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008, estabeleceu a obrigatoriedade do estudo da história e cultura africana, afro-

brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio. 

As DCNEI (2009), além de prever os princípios éticos, políticos e estéticos para a 

educação infantil, que apontam a necessidade do respeito às diferentes culturas, define que as 

instituições dessa etapa da educação devem construir formas de sociabilidade e subjetividade 

para romper com as relações de dominação étnico-racial. Esse documento estabelece, ainda, a 

responsabilidade das instituições de assegurem às crianças a apropriação das contribuições 

histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros 

países da América (BRASIL, 2009, Art. 8º, § 1º, VIII). 

(CMEI 3, relatório do agrupamento E, junho/2016) Leitura literária do livro “O patinho feio” (“abordamos a 

importância de tratarmos os diferentes com o mesmo respeito” (P9)). (Relatório 20) 

 

(CMEI 3, relatório do agrupamento E, agosto/2015) Leitura literária do livro “O menino marrom” de 

Ziraldo; roda de conversa sobre racismo e preconceito; brincadeira com casinha de fantoches com bonecos 

negros (“ampliando a oralidade e compreendendo que não importa ser diferente e sim sermos felizes e 

respeitarmos o próximo” (P10)). (Relatório 18) 
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Demonstrando amparar-se nesses dispositivos legais, dois registros de Planos de 

Ação apresentam a preocupação com a apropriação das contribuições histórico-culturais dos 

povos formadores da sociedade brasileira: 

 

A proposta do Plano de Ação do CMEI 1 apresentou resultados nos quais 

observamos os registros dos relatórios e do projeto de trabalho relacionados abaixo: 

 

A proposta do Plano de Ação do CMEI 2 também apresentou resultados que 

puderam ser observados nos registros dos relatórios mensais: 

 (CMEI 1, relatório do agrupamento E, junho/2017) História e cultura brasileira: estudo da formação do 

povo brasileiro, culinária, tradições, costumes, danças, raça negra, indígena e branca, mapa do brasil; 

geografia referente à África: estudo do mapa da África [...]. (Relatório 26) 

 

(CMEI 1, relatório do agrupamento D, novembro/2017) Atividades do Projeto de Trabalho “Mistura de tons, 

cores e sabores”: História e cultura brasileira: estudo da formação do país nos aspectos étnicos, índios, 

negros e europeus; cultura africana, afro-brasileira, indígena e portuguesa: estudo de danças portuguesa e 

indígena, da mistura das raças, participação em roda de capoeira. 

 

(CMEI 1, projeto “Mistura de tons, cores e sabores”, agrupamento D, 2016) Atividades desenvolvidas no 

projeto e não mencionadas no relatório da instituição datado de novembro/2017): estudo da escravidão de 

africanos e afrodescendentes; apreciação de instrumentos musicais, telas artísticas; degustação de alimentos, 

confecção de brinquedos; exposição de objetos das culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras; 

exploração de trajes típicos; aprendizagem sobre o povo indígena avá-canoeiro – remanescentes (regional). 

 

 

 

Realização de atividades, de acordo com o planejamento de cada professora, que abordem as diferentes 

culturas, fazendo relação com os conhecimentos científicos. Serão aplicadas, respeitando a faixa etária do 

agrupamento. (CMEI 1 – Plano de Ação da PPP 2016/2017) 

 

Sobre o "direito a desenvolver sua identidade cultura, racial e religiosa': "Traçar ações específicas para que 

as diversidades culturais, raciais, religiosas entre as crianças sejam trabalhadas; realizar o festival Ritmos do 

Mundo. (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2015) 

 

 

 



 

181 

 

 

 

Esclarecemos que o Projeto Institucional “Ritmos do Mundo”, embora esteja 

previsto com poucos detalhes na PPP do CMEI 2, evidencia que organizou o estudo dos 

grupos étnicos por agrupamento. Desta forma, cada agrupamento estudou contribuições 

histórico-culturais específicas de uma etnia e os conhecimentos construídos foram 

socializados com os demais agrupamentos e com a comunidade por meio da exposição das 

produções e das apresentações no evento de culminância denominado “Festival Ritmos do 

Mundo”. 

De acordo com Silva (2009), as ações afirmativas são um 

 

[...] conjunto de metas articuladas e complementares que integram (...) 

determinações institucionais, com finalidades de acesso à (...) reconhecer e valorizar 

a história, cultura e identidade de grupos sociais e étnico-raciais, bem como a 

importância de sua participação na construção de conhecimentos valiosos para toda 

a humanidade (SILVA, 2009, p. 264). 

 

Esses dados também revelam o cumprimento da atribuição das coordenações 

pedagógicas do desenvolvimento de ações para a implementação das políticas de ações 

afirmativas (BRASIL, 2004). Diante disso, analisamos que os trechos apresentados, referentes 

aos registros dos CMEI 1 e 2 demonstram que, nessas instituições, nesse período histórico, 

para esses agrupamentos mencionados, as políticas de ações afirmativas foram 

implementadas. 

 (CMEI 2, relatório do agrupamento C, maio/2015) Atividades do Projeto Institucional “Ritmos do Mundo”: 

Cultura japonesa: estudo dos costumes, degustação de comidas, apreciação de música, observação do 

idioma, estudo das bandeiras e do vestuário, calçados; produção de decoração típica. (Relatório 3) 

 
(CMEI 2, relatório do agrupamento C, junho/2015) Atividades do Projeto Institucional “Ritmos do Mundo”: 

Cultura japonesa: apresentação de dança japonesa, utilização de figurino, confecção de objetos e animais de 

material reutilizável [...]. (Relatório 4) 

 
(CMEI 2, relatório do agrupamento E, maio/2015) Atividades do Projeto Institucional “Ritmos do Mundo”: 

História e cultura africana: solicitação de pesquisa para as famílias realizarem junto às crianças sobre 

aspectos do continente africano (animais, savanas, deserto, modos de vestir, alimentos, culinária, 

brincadeiras), exploração do globo e localização do continente africano, enfoque no país Angola; história 

afro-brasileira: estudo da chegada dos negros no Brasil para o trabalho escravo. (Relatório 9) 

 
(CMEI 2, relatório do agrupamento E, junho/2015) Atividades do Projeto Institucional “Ritmos do Mundo”: 

História e cultura afro-brasileira e africana: estudo da culinária, produção e degustação de alimentos [...], 

participação de brincadeiras de origem africana; estudo de costumes, tradições, fauna e flora por meio de 

ensaio de coreografia, pintura da bandeira da Angola, apreciação de vídeos das danças, visita de um mestre 

de capoeira; apreciação de filmes “[...] exploração de roupas típicas. (Relatório 10) 
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Porém, há ainda os registros que sinalizam que a educação das relações étnico-

raciais para alguns profissionais ainda se trata apenas do desenvolvimento de ações que 

abordam a história e cultura africana e afro-brasileira: 

 

Contudo, ressaltamos a densidade das apropriações teóricas e culturais propostas 

às crianças como uma qualidade que alcança de uma maneira geral a implementação dos 

dispositivos legais das políticas de ações afirmativas. Isto porque, em meio a todas as ações 

pedagógicas encontradas sobre as contribuições histórico-culturais dos povos formadores da 

sociedade brasileira, a única que indica pouca apropriação disponibilizada às crianças e 

possibilidade de pauta formativa aos professores, está disposta a seguir: 

 

A próxima categoria relevante para analisar a implementação das políticas de 

ações afirmativas trata do envolvimento das famílias nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas, conforme previsto nas DCNEI (2009). Compreendemos que as famílias são 

responsáveis pelo primeiro ingresso das crianças nas rotinas culturais e, por isso, são também 

responsáveis pela construção de suas identidades (CORSARO, 2011). Portanto, a discussão 

acerca da identidade está atrelada ao papel da família (SILVA, 2009). 

Essa compreensão é endossada pela orientação do Parecer CNE/CP 3/2004 que 

menciona a necessidade do estudo da ancestralidade no desenvolvimento da educação das 

relações étnico-raciais. Além disso, de acordo com Silva (2009), a pedagogia antirracista 

direciona a reeducação das relações entre pessoas e grupos. Se compreendemos que as 

relações de desigualdades estão engendradas no imaginário social, identificamos também a 

relevância de que as ações para a educação das relações étnico-raciais envolvam, tanto quanto 

 Promover uma educação que reconheça e valorize a diversidade com a História e cultura afro-brasileira. 

Por meio da contação de histórias, filmes, roda de capoeira e músicas que estimulem a consciência da 

miscigenação. (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2016) 

 

(CMEI  2, relatório do agrupamento EF, novembro/2016) Estudo sobre descendência africana e vinda dos 

escravos para o Brasil; valorização dos cabelos cacheados e da pele negra; apreciação de teatro da história 

“O cabelo de Lelê” de Valéria Belém; apreciação do vídeo “Que cor é minha cor?” de Marta Rodrigues; 

apreciação da música “Menina do cabelo crespo” de Tio Marcelo; apreciação de vídeo sobre a cultura 

africana (sobre máscaras, vestimenta das mulheres, alimentos trazidos pelos escravos e brincadeira de 

origem africana); produção de boneca negra de papel; produção de máscaras africanas; utilização de 

vestimentas africanas, estudo da vida e obra de Heitor dos Prazeres; discussão sobre o preconceito racial; 

exploração da obra de arte “Grupo de meninos brincando”; produção de releitura da obra. (Relatório 16) 

 

 

(CMEI 4, relatório do agrupamento F, abril/2016) Cultura indígena: atividade coletiva de confecção de colar 

e cocar com macarrão grosso colorido pelas crianças. (Relatório 25) 
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possível, as famílias das crianças atendidas (GUIMARÃES, 2004; SANTOS; LOBATO, 

2003). 

As formas mais encontradas nos Planos de Ação analisados, bem como em alguns 

relatórios, no que se refere ao envolvimento com as famílias, são: propostas de festividades, 

reuniões e eventos com a presença dos pais e familiares, conforme apresentado no quadro a 

seguir: 

 

 

Embora o relatório 11 tenha registrado uma situação de maior diálogo com uma 

família, não encontramos outros registros que nos levem a compreender que essas formas de 

envolvimento com as famílias possam contribuir significativamente com o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas cotidianas relacionadas a cada agrupamento, quando poderiam ser 

reveladas informações importantes para colaborar na educação das relações étnico-raciais. 

Há, no entanto, alguns registros de estratégias que possibilitaram ou podem 

possibilitar contato mais aproximado com as famílias: 

 

 

 

Realização de reuniões com pais, equipe diretiva e professores, tentando a garantia da participação de todas 

as famílias seja através de primeira, segunda ou terceira chamadas. (CMEI 1 – Plano de Ação da PPP 2015) 

 

Promover o envolvimento das famílias através de festa da família, festa junina, apresentações natalinas e 

outros. (CMEI 1 – Plano de Ação da PPP 2015) 

 

Sobre "Pluralidade e diversidade": "Realizar oficinas com a participação dos pais utilizando materiais 

diversos (descartáveis, pets, tecido, jornais)" (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2015/2016) 

 

(CMEI 2, relatório do agrupamento E, dezembro/2015) Festa da família: registro de diálogo com uma 

família sobre desenvolvimento afetivo de uma criança após participação em oficina de capoeira. (Relatório 

11) 

 
(CMEI 2, relatório do agrupamento E, junho/2015) Atividades do Projeto Institucional “Ritmos do Mundo”: 

História e cultura afro-brasileira e africana: apresentação realizada pelo grupo de capoeira para as famílias 

no dia do “Festival Ritmos do Mundo”, apresentação de coreografia de origem africana para as famílias no 

festival. (Relatório 10) 
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Acreditamos que essas formas de envolvimento das famílias podem contribuir 

para a valorização de suas culturas, adultas e infantis, e para o desenvolvimento da 

reeducação das relações entre os membros das famílias integrantes da comunidade (SILVA, 

2009; CORSARO, 2011). 

Outra categoria relevante para análise da implementação das políticas de ações 

afirmativas diz respeito à abordagem dos conceitos: racismo, preconceito e discriminação. A 

previsão de ações sem preconceito e o repúdio ao racismo estão previstas na Constituição 

Federal (1988). Além disso, consideramos que a discussão desses conceitos contribui para a 

construção de formas de sociabilidade e subjetividade que colaboram para o rompimento de 

relações de dominação étnico-racial (BRASIL, 2009). 

Os registros dos Planos de Ação e do relatório mensal relacionados abaixo 

mostram a concepção dos professores que compreendem a importância da exploração desses 

conceitos para a educação das relações étnico-raciais: 

 

 

 

Sobre "relação com as famílias": [...] criar um Mural da Família nos agrupamentos para troca de informações 

trazidas pelas famílias (receita, história, evento ocorrido...); enviar às famílias, por meio das crianças, livros 

literários para que possam ler com/para seus filhos [...]. (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2015) 

 

Para atender ao direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa: Trazer as famílias para o 

CMEI a fim de partilharem seus dons e conhecimentos. (receitas, contação de histórias, oficinas, tocar 

instrumentos...) [...]. (CMEI 2 – Plano de Ação da PPP 2017) 

 

(CMEI 3, Projeto institucional “Etnias”, agrupamento F, 2016) Atividades desenvolvidas no projeto e não 

mencionadas nos relatórios da instituição datados de janeiro e fevereiro/2016 e março/2016): Envio de carta 

explicando o projeto às famílias e solicitação de pesquisa em conjunto com a criança de imagens de pessoas 

“diferentes”, ou seja, pessoas de raças, cor e culturas diferentes das delas. 

 

(CMEI 2, relatório do agrupamento D, agosto/2017) Visita de uma mãe que contou história de sua autoria 

denominada “O príncipe negro a procura de sua princesa” roda de conversa sobre a história com discussão 

sobre as diferenças existentes entre as crianças (cor de pele, cabelos, olhos) [...]. (Relatório 17) 
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É importante ressaltar que um dos relatórios que abordou “preconceito” 

apresentou uma frase indica que P13 não compreendia, à época, a importância da educação 

das relações étnico-raciais e como os conflitos étnicos e identitários estão relacionados às 

desigualdades sociais (GUIMARÃES, 2004; SANTOS; LOBATO, 2003): 

 

Compreendendo a diversidade como elemento central na implementação das 

políticas para a educação das relações étnico-raciais, conforme pontuado por Henriques 

(2009), apresentamos a análise da categoria representatividade e experiência estética. Para 

combater os efeitos persistentes da discriminação do passado, faz-se necessário cuidadoso 

movimento de conscientização, que precisa se ater a detalhes. Nesse sentido, o espaço da 

instituição e as atividades cotidianas podem, ou não, contribuir para a normalização de 

determinadas identidades em detrimento de outras (SILVA, 2009; GOMES, 2003). 

As ações de um dos relatórios mensais podem ser utilizadas para exemplificar 

uma atividade desenvolvida com o objetivo da fruição estética e que ofereceu a possibilidade 

da representatividade para crianças negras: 

 

No entanto, identificamos um registro que apresentou necessidades formativas de 

uma docente: 

 

Vivenciar atitudes com as crianças que demonstrem nossa preocupação com o preconceito ou qualquer tipo 

de discriminação (através de dramatizações, conto e reconto de histórias, canções e poesias). (CMEI 1 – 

Plano de Ação da PPP 2015) 

 

Ações que favoreçam a igualdade e não reproduzam a discriminação racial, bem como, proporcionem 

momentos de discussão e reflexões para uma ação educativa e pedagógica. Através de dramatizações, rodas 

de conversa, contos e recontos de histórias, canções e poesias. (CMEI 1 – Plano de Ação da PPP 2016/2017) 

 

 (CMEI 2, relatório do agrupamento C, novembro/2016) Ações para contemplar o plano de ação sobre 

africanidades: [...] discussão sobre preconceito, racismo, igualdade e valores humanos por meio das leituras 

literárias  “O amigo do Rei” de Ruth Rocha e “Menina Bonita do Laço de Fita” de Ana Maria Machado; [...] 

apreciação do vídeo “Sem preconceito – quebrando o silêncio” [...]. (Relatório 13) 
 

 

(CMEI 4, relatório do agrupamento F, março/2016) Leitura literária do livro “O que não cabe no meu 

mundo – preconceito” (“uma vez que as crianças estiveram entrando em conflitos por motivos 

insignificantes” (P13)) [...] (Relatório 24) 

 

 

 

(CMEI 3, relatório do agrupamento E, dezembro/2016) Leitura literária do livro “A menina bonita do laço 

de fita”; confecção de fantoches da menina bonita. (Relatório 21) 
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Figura 4 – Imagem de mural denominado “Quantos somos?”. 

Fonte: Relatório mensal, agrupamento C, CMEI 2, agosto/2015.  

 

 

Segundo o relatório 5, este mural é utilizado para que as crianças possam interagir 

cotidianamente para representar o quantitativo de alunos presentes no agrupamento, 

observamos apenas a imagem de crianças brancas. O fato contraria o disposto nas DCNEI 

(2009) quando trata dos princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, 

da diversidade de crianças e de manifestações artísticas e culturais. Além disso, demonstra 

que em alguns ambientes o processo de conscientização da diversidade e a intencionalidade 

da construção da representatividade de pessoas com diferentes pertencimentos étnicos não 

ocorreu conforme orienta Gomes (2003). 

Confrontando esses dados com as respostas dos apoios técnicos-professores 

quando eles avaliaram o trabalho desenvolvido nas instituições de educação infantil da RME-

Goiânia, é possível perceber que alguns desses docentes observam avanços: 

 

 

 

Acredito que as ações estão avançando de forma significativa, porém ainda não é o ideal (AP17). 

 

São ações intencionais que abordam o “tema” de forma lúdica e prazerosa, proporcionando assim 

possibilidade do movimento “ação-reflexão” (AP11). 

 

As ações buscam promover a aceitação do outro, o respeito às diferenças através das diferentes linguagens e 

a valorização de todas as raças, gêneros e religiões (AP12) 

 

 

 

 

 

(CMEI 2, relatório do agrupamento C, agosto/2015) Mural denominado “Quantos somos?” para contagem, 

quantificação e identificação numérica (Relatório 5) 
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Entretanto, outros apoios técnico-professores e professores coadunam com nossa 

compreensão de que, embora sinalize avanços, as práticas pedagógicas sobre a temática 

precisam ampliar em quantidade e qualidade para considerarmos que a implementação das 

políticas de ações afirmativas estejam, de fato, acontecendo nas instituições da RME-Goiânia. 

 

 

Outra questão a ser considerada é a necessidade de ampliação dos conhecimentos 

científicos das ciências humanas e naturais acerca das diferentes nacionalidades, culturas e 

formações étnicas no sentido de abordarem contribuições de indígenas e negros na mesma 

proporção.  Outro aspecto que, embora bastante frequente nos registros, pode ser adensado 

trata-se do envolvimento das famílias na construção identitária.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acredito que precisam fazer parte da rotina, pois as práticas afirmativas no cotidiano, provocarão as 

mudanças necessárias (AP4). 

 

Ainda acontecem de forma muito discreta/tímida em ações isoladas que nem sempre acontecem durante 

todo o ano letivo (AP5). 

 

São atividades importantes, há relatos de casos de crianças que não aceitam a cor, cabelo, etc. Há também 

alguns conflitos em relação ao banho, quando há tendência de profissionais de deixar de lavar os cabelos por 

ser difíceis! (AP19). 

 

Esta temática é trabalhada de forma tímida (AP10). 

 

A temática é tratada ainda de forma esporádica. Ainda não se chegou ao ideal, porém percebo que tais 

temáticas são trabalhadas não só de forma sistematizada em projetos de trabalho, mas, nas práticas 

cotidianas e atividades significativas (P1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para fundamentarmos as análises desenvolvidas no percurso desta pesquisa, 

apresentamos algumas considerações finais sobre a educação das relações étnico-raciais na 

educação infantil da RME-Goiânia.  

Para a sociedade civil, as políticas públicas são o resultado de decisões coletivas 

realizadas por grupos de interesses divergentes, destinadas à solução pacífica de problemas 

públicos (RODRIGUES, 2011; ALMEIDA, 2010; RUA, 2017). Nesse sentido, de acordo com 

Höfling (2001) as políticas educacionais são desenvolvidas para redução das desigualdades 

produzidas pelo sistema capitalista. 

Sendo assim, constatamos que as políticas públicas estão presentes nos espaços 

públicos e que seus movimentos afetam a vida social das pessoas e suas capacidades de ação 

em diferentes aspectos. Além disso, as formas como se movimentam, os recursos utilizados e 

os grupos de interesses atendidos revelam concepções acerca do tema tratado. 

A educação infantil está prevista como um direito constitucional da criança. A 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena está posta na LDB nº 

9.394/ 96, por meio das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08. Além disso, a consideração da 

diversidade étnico-racial foi proposta dentre os princípios e fins da educação básica. Diante 

disso, e, levando em consideração os apontamentos feitos nesta pesquisa, identificamos que o 

desenvolvimento das políticas públicas na educação infantil afeta a vida social das crianças, 

famílias e profissionais envolvidos e influencia em suas capacidades de ação em diversas 

esferas da sociedade.  

Em função disto, consideramos como fundamental o estudo das políticas públicas 

para a educação infantil, pois contribuiu para compreendermos as normativas que orientam as 

práticas pedagógicas desenvolvidas nessa etapa da educação básica. A análise das políticas de 

ações afirmativas compôs este estudo para defender questões fundamentais a serem 

consideradas nas práticas pedagógicas da educação infantil. Para isso, instituições da RME-

Goiânia constituíram-se campos de estudo para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

Nesse sentido, o estudo do ciclo das políticas, baseado nos pressupostos de 

Howlet, Ramesh e Perl (2013), contribuiu para a compreensão de fatores que influenciam no 

processo de formulação e implementação dessas políticas. 

A educação infantil contempla instituições diversas, tais como, espaços de luta, 

grupos e políticas. Desse modo, o estudo do institucionalismo colaborou para a percepção de 
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influências que as instituições podem ter sobre o comportamento dos sujeitos e sobre as 

próximas decisões políticas (HALL; TAYLOR, 2003; LIMA; OLIVEIRA, 2016). 

Compreendida como um espaço de luta que pode colaborar para perpetuar ou 

romper com relações de dominação étnico-racial a depender das ações dos atores sociais 

envolvidos, a educação infantil foi analisada em perspectiva histórica. Para isso, abordamos a 

função social das crianças no Brasil a partir do século XV com o objetivo de identificar o 

momento histórico em que elas começaram a ser concebidas como atores sociais. 

Por meio das contribuições de Ramos (2013) verificamos que, neste período, as 

crianças eram compreendidas como seres diferentes dos adultos pela condição de aprendizes 

das habilidades necessárias ao trabalho que viriam a executar no futuro. Nessa relação, a 

exploração etária acontecia ancorada nas fragilidades físicas, características da infância. 

Tendo em vista o lugar social das crianças como aprendizes, apresentamos 

abordagem histórica relacionando infância, criança e educação. Percebemos indícios de que, 

do século XVIII ao XX, as crianças eram educadas segundo códigos de comportamentos cujas 

orientações médicas e pedagógicas se diferenciavam de acordo com suas cores e classes 

sociais. Compreendemos, portanto, que o processo de segregação e hierarquização das 

relações sociais motivadas pelas diferenças de cor e classe social eram construídos desde a 

infância. 

Consideramos que a trajetória das crianças pobres provocou janela política para 

que as questões do atendimento à primeira infância chegassem à agenda formal do governo 

em 1930.  Contudo, elas ainda não eram compreendidas como atores sociais porque as 

instituições destinadas ao atendimento das mesmas ainda não eram interpretadas como seus 

direitos, mas, como solução para os problemas sociais gerados em função de vários fatores, 

dentre eles, a crescente industrialização, urbanização e a entrada da mulher no mercado de 

trabalho. Esse fato explica a característica assistencialista do atendimento oferecido às 

crianças nas creches nesse período histórico. 

Apenas a partir das Constituição Federal (1988) as crianças passaram a ser 

compreendidas como atores sociais no que se referem às políticas de atendimento educacional 

à primeira infância. Isto porque foi a partir dessa política constitutiva que a educação infantil 

passou a ser concebida como direito da criança e não apenas um atendimento para solucionar 

outros problemas sociais. Após esse marco histórico, o ECA (1990) foi outra política 

constitutiva que abordou direitos para a primeira infância. Posteriormente, a LDB nº 9.394/96 

configurou-se outro marco, pois foi a política regulatória que incluiu a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica, rompendo, então, com a perspectiva assistencialista. 
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Para operacionalizar os pressupostos da LDB nº 9.394/96, as DCNEI (Resolução 

CNE/CEB nº 05/2009) orientam o trabalho pautado nos eixos de interações e brincadeiras 

para a apropriação de processos culturais. Este documento trouxe considerações sobre a 

necessidade da formação continuada dos profissionais. A normativa nacional, portanto, 

considera as crianças em suas características históricas, sociais, culturais e suas 

especificidades etárias. 

Diante do percurso apresentado, notamos a subalternização histórica da criança 

mencionada por Sarmento (2008; 2009) até a CF (1988) e abordamos a concepção de 

infância, criança e educação que fundamentou esta pesquisa. Assim, ela é concebida como 

categoria geracional e, portanto, engendra a característica da homogeneidade. Porém, como é 

constituída por indivíduos influenciados por condições históricas e sociais, também possui a 

característica da heterogeneidade abarcando muitas infâncias. Nesse sentido, a partir da 

referida constituição, passa a ser sujeito histórico e social, de direitos, com potencial 

transformador, que possui especificidades próprias de sua condição etária e singular 

(SARMENTO, 2008; 2009). 

A partir das contribuições de Corsaro (2011) compreendemos que as crianças são 

inseridas nas rotinas culturais desde o nascimento, quando adquirem conhecimentos 

socioculturais e são influenciados por eles. De acordo com Sarmento (2008) e Corsaro (2011) 

as crianças desenvolvem coletivamente culturas de pares para responderem às inquietações 

geradas pelo contato com a cultura adulta. Compreendemos que essas culturas construídas 

pelas crianças apresentam potencial transformador na medida em que elas se apropriam de 

conhecimentos do universo adulto, criam suas culturas infantis e modificam as culturas dos 

adultos. 

Corsaro (2011) registra que a educação infantil é um espaço de construção da 

cultura material e simbólica. Sendo assim, identificamos que essa etapa da educação básica 

pode influenciar no potencial transformador das crianças no que refere às relações sociais 

estabelecidas e, portanto, nas relações étnico-raciais. Por isso, nos apropriamos dos 

pressupostos de Freire (1987) para que a educação infantil possa problematizar as relações 

sociais, constituindo-se humanizadora. 

Nesta perspectiva, concebemos a educação infantil como espaço de lutas no qual 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento estão previstos de maneira inter-relacionada 

e os conhecimentos são socialmente construídos. De acordo com Vygotsky (1998 a, b), a 

apropriação de signos e símbolos contextualizados culturalmente colaboram para que a 

criança amplie suas percepções sobre o mundo, de maneira que suas funções psicológicas 
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elementares desenvolvem-se na construção de funções psicológicas superiores. Para isso, o 

autor destaca a importância da mediação que precisa agir na Zona de Desenvolvimento 

Proximal/Iminente de maneira que a criança consiga ampliar suas capacidades e assumir a 

autonomia das atividades para as quais antes precisava da colaboração de outros sujeitos. 

Os professores, no papel de mediadores, lidam com o currículo explícito e 

também com o currículo oculto, que engendra a subjetividade de suas próprias experiências e 

formas de ver o mundo. Nessa relação, faz-se necessária a consideração da identidade cultural 

das crianças como exercício de prática pedagógica compreensiva (FREIRE, 1987). Sobre isso, 

as DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/2009) destacam a necessidade da consideração dos 

saberes das crianças por meio da escuta, do registro e da reflexão de suas formas de interação. 

Os projetos de trabalho são concebidos, nesta pesquisa, como uma metodologia 

que pressupõe a escuta dos saberes, interesses e necessidades das crianças (HERNÁNDEZ, 

2000; BARBOSA; HORN, 2008). Essa prática propõe a problematização de situações de 

aprendizagens que sejam humanizadoras e dialógicas, de maneira que estabeleça relações das 

crianças, famílias, profissionais e comunidade com os conhecimentos científicos estudados, 

em um movimento de afirmação das culturas desses sujeitos e de seus direitos. 

Na terceira seção desta pesquisa, tratamos da construção hierárquica das relações 

sociais ao longo do processo de colonização e algumas influências posteriores.  

Com as ideias iluministas, no século XVIII, outras teorias foram escritas sobre o 

fenômeno da mestiçagem que ocorria no Brasil.  No século XIX, a eugenia começou a ser 

defendida com base em argumentos culturais que consideravam a miscigenação um fenômeno 

que harmonizou as relações entre as raças. A ideia da identidade nacional unificada começou 

a ser discutida (SCHWARCZ, 1993). Identificamos, portanto, mais uma vez, teorias 

científicas que fortaleciam a construção do imaginário social preconceituoso que 

desvalorizava as contribuições histórico-culturais de negros e indígenas. 

Percebemos que a escolarização foi utilizada como processo de dominação 

cultural de indígenas e negros, bem como, para divulgar crenças que desvalorizavam 

características étnicas, culturais e políticas desses povos ao longo da história. 

De acordo com Guimarães (2008) e Schwarcz (1993), além de justificar a 

escravidão cultural, as teorias difundidas influenciaram as políticas sociais e naturalizaram as 

desigualdades postas. O fim da escravidão colaborou para que os negros fossem colocados em 

situação de marginalidade, pois, foram enxertados no mercado de trabalho sem acesso 

anterior à escolarização e formação. 
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No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a teoria culturalista sobre a 

harmonização das raças ganhou forças (AMORIM, 2013; GUIMARÃES, 2009). No cenário 

internacional, começaram a acontecer discussões sobre genocídio, discriminação, racismo e 

direitos humanos em convenções, conferências, assembleias e outros eventos que geraram 

documentos internacionais. 

Conforme Gersen (2006), Munanga (2008) e Guimarães (2009), os movimentos 

indígena e negro se fortaleceram no fim do século XX. Guimarães (2009) afirma que a ideia 

de identidade nacional unificada foi substituída pelo discurso multiculturalista a partir de 

1970. Diante disso, consideramos que o cenário mundial influenciou nas discussões nacionais 

e culminou, na segunda metade do século XX e início do século XXI, por meio da 

consideração das especificidades e contribuições indígenas e negras, dentre outras. Assim, a 

começar pelas conquistas da Constituição Federal (1988), outras políticas atendiam questões 

sociais desses povos e políticas de ações afirmativas foram aprovadas no século XXI. 

De acordo com Gomes (2003) e Munanga (2004), as ações afirmativas são formas 

de combater manifestações flagrantes e os efeitos duradouros dos processos discriminatórios, 

promovendo a igualdade de condições para a correção das desigualdades sociais. 

Nos apropriamos de Hall (2011) e Silva (2012) para registrar a importância da 

consideração da identidade e diferença na implementação de políticas de ações afirmativas. 

Os autores defendem a valorização das diferenças. Para Silva (2012), é necessário o 

desenvolvimento da pedagogia da diferença e da multiplicidade. Uma vez que as identidades, 

de acordo com o autor, são construções constantes e estão relacionadas a sistemas de 

representações, faz-se necessário o exercício da memória. Nesta perspectiva, atentamos para o 

cuidado de evitar o silenciamento étnico, político e epistemológico, abordados por Silva, 

Ferreira e Silva (2013). 

Diante disto, acreditamos que se faz necessária a retomada histórica e cultural 

constante no trabalho da educação infantil. Isto porque, defendemos que a valorização das 

diferenças oportuniza a construção da representatividade em direção oposta à visão 

padronizada e hegemônica imposta pelas ideologias dominantes. 

Diante destas concepções apresentamos a Constituição Federal (1988) também 

como marco legal no reconhecimento da igualdade de direitos. A referida política 

constitucional ofereceu subsídios para a formulação da LDB nº 9.394/96 que, em 2003, sofreu 

alterações pela Lei nº 10.639, quando foi instituída a obrigatoriedade do estudo da história e 

cultura afro-brasileiras na educação básica. Em função das conquistas desse momento 

político, em 2004, a Resolução CNE/CEB nº 1 ofereceu orientações para a implementação da 
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Lei nº 10.639. Essas mudanças políticas culminaram na alteração da LDB nº 9.394/96 no ano 

de 2008 para acrescentar a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígenas, por meio 

da Lei nº 11.645. 

Em 2009, as DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05) normatizaram o atendimento 

na educação infantil e marcaram a necessidade do respeito à diversidade étnico-racial e da 

apropriação, pelas crianças, das contribuições histórico-culturais dos povos formadores da 

sociedade. O cenário culminou, em 2013, em outra alteração da LDB nº 9.394/96, por meio 

da Lei nº 12.796 que acrescentou a consideração da diversidade étnico-racial dentre os 

princípios e fins da educação brasileira. 

Nesta perspectiva, acreditamos que os professores da educação infantil precisam 

apropriar-se de signos dessa luta social como marcadores da diferença. Para isso, precisam 

abordar signos engendrados no sincretismo cultural e religioso para colaborar em sua 

construção ideológica como elementos subversivos, provocando o exercício da estética 

diaspórica que hibridiza a cultura e desestabiliza as estruturas dominantes, pautando-se em 

propostas pedagógicas que devem respeitar princípios éticos, políticos e estéticos, conforme 

postulado no art. 6º das DCNEI (BRASIL, 2009). 

Enfatizamos a importância de que estados, Distrito Federal e municípios criem 

condições para o desenvolvimento de ações formativas, conforme previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da 

História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Resolução CNE nº 1/2004. Acreditamos que 

tais ações possibilitam a descentralização das relações culturais, na medida em que 

oportunizam o movimento de empoderamento dos profissionais da educação e, 

consequentemente, das crianças atendidas pela educação pública. Se tal premissa for 

efetivada, acreditamos que a escola pública pode discutir o multiculturalismo com qualidade.  

Portanto, para o processo de implementação dessas políticas, sugerimos que os 

registros e documentação pedagógica dos docentes - instrumentos de trabalho que 

possibilitam a análise e aproximação entre teoria e prática - sejam consideradas na elaboração 

das ações formadoras. Concebemos que, desta forma, é possível construir uma interação entre 

formuladores e beneficiários no estudo e nas intervenções diante das lacunas entre o plano 

ideal e real, pois, acreditamos que as leis devem ser sancionadas no dia a dia e nos 

sentimentos das pessoas (HODGSON, 2005) e que podemos construir condições diaspóricas 

em que as pessoas não sejam obrigadas a adotar posições de identificação deslocadas, 

múltiplas e hifenizadas (HALL, 2011).  



 

194 

 

Dentre os dados dispostos nas PPP das instituições participantes foi possível 

perceber que esses documentos atendem significativas orientações da LDB nº 9.394/96 e das 

DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/2009), pois, de acordo com os textos dos documentos, 

foram construídos coletivamente, para explicitar os objetivos da prática educativa 

desenvolvida. Elas reconhecem a criança como ator social, histórico, social, cultural, com 

direitos, potencial transformador e necessidades etárias específicas. 

A criança, portanto, é compreendida como elemento central do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, cujos direitos também contemplam a apropriação de 

conhecimentos científicos e acesso a bens culturais por meio de trabalho pautado em 

princípios éticos, políticos e estéticos. Além disso, concebem a infância como tempo da vida 

que engendra características históricas universais e singulares, quando os direitos das crianças 

devem ser garantidos. 

Todas as instituições pesquisadas apresentam o professor como mediador dos 

processos de aprendizagem, que tem a reflexão sobre eles como suas atribuições. É expressiva 

a menção sobre a participação em processos formativos também como função do professor. 

Contudo, faz-se necessário ampliar a relação entre o papel do professor e a implementação de 

ações afirmativas, pois, apenas uma instituição listou em sua PPP a educação das relações 

étnico-raciais dentre as atribuições do professor. 

As PPP continuam a atender a LDB nº 9.394/96 e a normativa (DCNEI - 

Resolução CNE/CEB nº 05/2009) quando demonstram concepção comum no que refere ao 

currículo como aquele que se relaciona aos conhecimentos científicos a ser desenvolvido por 

meio de vivências, interações e brincadeiras que abordem diferentes linguagens com o 

objetivo de promover a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Para a efetivação da 

construção curricular, todas as instituições adotam os projetos de trabalho como metodologia 

principal. 

Currículo foi o tema mais estudado nos Planos de Formação desenvolvidos nas 

instituições participantes dentro do recorte temporal. O fato registra que ele tem sido alvo de 

preocupação, estudo e reflexão. Consideramos, ainda, significativa a abordagem da educação 

das relações étnico-raciais junto à discussão de currículo nas PPP analisados. Isso mostra que 

as instituições têm se preocupado com esse aspecto do currículo. Porém, entre as respostas 

dos questionários, ainda há opiniões contraditórias que parecem conceber o direito do estudo 

da temática apenas para algumas crianças ditas “diferentes” ou o aguardo de manifestações 

flagrantes de racismo. Isso pode decorrer da não consideração da diversidade étnico-racial 
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como um princípio da educação, contrariando o disposto na LDB nº 9.394/96 por meio da 

alteração posta pela Lei nº 12.796/2013. 

Sobre isso, destacamos que para além de aguardar uma situação flagrante de 

discriminação ou a manifestação do interesse das crianças por essa temática, também é papel 

do professor planejar atividades que contemplem personagens e contribuições culturais 

africanas, afro-brasileiras e indígenas para que elas se sintam representadas e considerem 

diversos referenciais éticos, políticos e estéticos em seus processos de construção de 

identidades e diferenças. 

Para que seja de fato um direito da criança, a educação da infância precisa 

apresentar uma perspectiva emancipatória. Para isso, a criança precisa ser considerada o 

elemento central das práticas pedagógicas, que, fundamentadas em princípios éticos, políticos 

e estéticos, visem intencionalmente o seu desenvolvimento integral, a apropriação de 

conhecimentos e habilidades e a igualdade de acesso aos bens culturais (BRASIL, 2009). 

Garantidos esses pressupostos, essa etapa da educação básica configura-se em um processo de 

afirmação das culturas e dos direitos, com potencial humanizador e transformador 

(CORSARO, 2011; SARMENTO, 2015). 

A relação com as famílias foi outro aspecto mencionado em todas as PPP, que 

descreveram a coleta de dados diagnósticos para a construção dos documentos e previam 

momentos de contato em reuniões, momentos da rotina e eventos. Contudo, nenhuma 

instituição relacionou o papel do professor à articulação dos conhecimentos das famílias. 

Compreendemos que esse fato pode influenciar no desenvolvimento da educação das relações 

étnico-raciais. 

Os dados evidenciam consistências teóricas na formação de alguns profissionais, 

principalmente no que se refere ao conhecimento da Lei nº 10.639/2003 e de autores de 

referência na área da discussão acadêmica e da produção de literatura infantil para a época. 

Ressaltamos o conhecimento desses profissionais acerca da valorização das diferenças, 

diversidade, histórias, culturas, grupos étnicos, do respeito, do direito às relações livres de 

preconceito, pautadas na igualdade, aceitação e alteridade. 

Contudo, as respostas de alguns sujeitos evidenciam a necessidade de formação 

para docentes, principalmente sobre a discussão das diferenças, da representatividade e para a 

apropriação de conhecimentos históricos e culturais dos povos historicamente desfavorecidos. 

Somado a isso, os dados sobre o acesso à formação dos sujeitos, mostraram a necessidade de 

investimento do Estado no que refere tanto à ampliação de processos na formação inicial, 

quanto na formação em contexto oferecida para os servidores RME. 
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Acerca das práticas pedagógicas, na concepção de dois sujeitos, a educação das 

relações étnico-raciais na educação infantil da RME-Goiânia acontece parcialmente. O 

desenvolvimento das ações analisadas na pesquisa e o registro das mesmas nos documentos 

acessados mostra esforços para o desenvolvimento do trabalho com esta temática. No entanto, 

a implementação das ações afirmativas na educação infantil na RME-Goiânia apresenta-se em 

processos diferentes a depender de variáveis específicas relacionadas ao coletivo de cada 

instituição. 

Nesse sentido, elencamos alguns aspectos que podem ser ampliados no trabalho 

das instituições pesquisadas ao considerar a diversidade étnico-racial como um dos princípios 

e fins da educação. Uma vez que as práticas pedagógicas descritas nos relatos se concentram 

em maior parte nos agrupamentos de 3 a 5 anos, sugerimos o olhar atento para a abordagem 

também nos agrupamentos de 0 a 2. 

Os dados também revelam que, apesar de acessarmos relatos de atividades sobre a 

temática em quase todos os meses do ano, houve uma concentração maior no mês de 

novembro, possivelmente em função da celebração da consciência negra, conforme previsto 

na LDB nº 9.394/96. Desse modo, compreendemos que a valorização das diferenças pode ser 

ampliada ao longo do ano. 

Outra questão que pode ser equilibrada, trata-se dos estudos voltados às 

contribuições histórico-culturais indígenas em relação às de origem africana e afro-brasileira. 

Nesta perspectiva, consideramos a necessidade de os professores se apropriarem mais 

expressivamente dos signos da luta social e equilibrar os conhecimentos curriculares no que 

tange à abordagem das contribuições de indígenas e negros na mesma proporção. 

Além disso, sugerimos que as famílias precisam ser envolvidas nessas discussões, 

porque provém delas as referências étnicas trazidas pelas crianças. Compreendemos que dar 

voz às famílias em todo o processo de desenvolvimento das práticas pedagógicas antirracistas 

significa lutar contra o silenciamento territorial, étnico, político e epistemológico (SILVA, 

FERREIRA, SILVA, 2013). 

Não podemos deixar de mencionar, ainda, que dois docentes relataram sobre a 

falta de condições materiais concretas como dificultadores do desenvolvimento das práticas 

pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais. Silva (2009) chama a atenção para o 

papel dos sistemas de ensino e das mantenedoras no provimento dessas condições. Diante 

disto, consideramos que os atores de alto escalão não têm assumido a total parcela de 

responsabilidade sobre a oferta de condições. Isso está traduzido em materiais e verbas 
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insuficientes e na falta divulgação do material formativo conforme previsto pelo ECA (1990), 

LDB nº 9.394/96 e DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/2009). 

Sem a pretensão de esgotar o estudo da temática desenvolvida nesta pesquisa, 

apresentamos algumas possibilidades de pesquisas futuras. De acordo com as contribuições 

Howlet, Ramesh e Perl (2013), a avaliação constitui-se um dos estágios do ciclo das políticas 

públicas, quando todos os atores sociais precisam ser envolvidos para que ela seja considerada 

no processo de redimensionamento. Diante disto, acreditamos que outros estudos poderão 

analisar o processo de avaliação da implementação das políticas de ação afirmativa na RME-

Goiânia. Conforme Streeck e Thelen (2009) explicitam, a necessidade de interação entre 

formuladores e beneficiários, as novas pesquisas poderão encontrar importantes fontes de 

análises se partir da escuta das crianças e de suas famílias. 
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http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPR_83c9e015050e3519ac3d24bfef6a1747
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPR_83c9e015050e3519ac3d24bfef6a1747
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPR_83c9e015050e3519ac3d24bfef6a1747
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/browse?type=author&value=Sousa%2C+Cleide+Santos+de
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/browse?type=author&value=Sousa%2C+Cleide+Santos+de
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/browse?type=author&value=Sousa%2C+Cleide+Santos+de
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criança indígena. possibilidade 

formativa e 

socializadora de 

conhecimentos 

acerca dos povos 

indígenas. 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

QUADRO 3 - Artigos encontrados no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED) 

TÍTULO DA 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR/

ANO 

GT LOCAL 

DE 

VÍNCU-

LO DO 

AUTOR 

PALAVRAS-

CHAVE 

RESUMO 

As interações 

sociais e a 

formação da 

identidade da 

criança negra. 

SILVA, 

Vera 

Lúcia 

Neri da 

(2004). 

07 UFF Não apresenta Discute sobre identidade 

social como construção 

simbólica e histórico-

cultural, define raça, 

racismo, preconceito, 

discriminação e 

estereótipos raciais 

atribuídos à população 

negra. Reflete sobre 

aspectos culturais e 

históricos presentes no 

desenvolvimento da 

criança relacionando-os à 

problemática do racismo. 

Educação 

intercultural e 

infância. 

MAR-

CON, 

Telmo 

(2006). 

07 UPF Cultura; 

Educação 

intercultural; 

Infância; 

Diálogo. 

Analisa elementos da 

relação intercultural e 

infância partindo de 

questões suscitadas pela 

sistematização de uma 

pesquisa sobre 

intercultura e infância em 

escolas de educação 

infantil. Discute sobre 

intercultura e educação 

cultural e aponta desafios 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4587
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para as escolas que 

atendem essa etapa. 

Bonecas: objeto 

de conflito 

identitário na 

arena da 

dominação 

cultural. 

VASCO

N-

CELOS, 

Fátima 

(2004). 

07 UFC Não apresenta Reflete sobre o processo 

de constituição da 

infância no contexto da 

cultura contemporânea. 

Discute as bonecas como 

arena de conflitos 

ideológicos e de 

dominação cultural. 

Nesse cenário, discute o 

papel da educação 

infantil e as políticas 

públicas historicamente 

construídas para essa 

etapa. 

Considerações 

acerca da 

discriminação 

étnico-racial em 

crianças 

pequenas. 

CRUZ, 

Silvia 

Helena 

Vieira 

(2015). 

07 UFC Discrimina-

ção étnico-

racial; 

Discrimina-

ção em 

crianças; 

Construção 

de identidade; 

Pesquisa com 

crianças. 

Discute a presença da 

discriminação racial na 

educação infantil, sua 

influência na construção 

da identidade das 

crianças por meio da 

análise do diálogo direto 

com crianças de três anos 

de uma creche pública. 

Dimensão étnico-

racial na 

Educação 

Infantil: um olhar 

sobre a 

perspectiva das 

crianças. 

GAUDIO

, Eduarda 

Souza 

(2015). 

07 UFSC  Educação 

infantil; 

Relações 

sociais; 

Dimensão 

étnico-racial. 

Analisa uma pesquisa de 

mestrado que investigou 

relações sociais entre 

crianças de 4 e 5 anos 

quanto às diferenças 

étnico-raciais em uma 

instituição de educação 

infantil pública. 

Relações étnico-

raciais e 

educação infantil: 

ouvindo crianças 

e adultos. 

SOARES

, 

Lucineid

e Nunes; 

SILVA, 

Santuza 

Amorim 

da 

(2013). 

21 UEMG Não apresenta Investiga relações étnico-

raciais nas práticas 

educativas engendradas 

com as crianças entre 

zero e seis anos de idade 

no contexto da educação 

infantil de uma escola 

pública do município de 

Teófilo Otoni- MG. 
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O que dizem as 

crianças no 

contexto das 

políticas de ações 

afirmativas. 

VANZUI

-TA, 

Simone 

(2015). 

21 UFSC Educação 

Infantil; 

Relações 

Étnico-

Raciais; Lei 

10.639/03. 

Discute relações e 

interações entre crianças 

em momentos de 

observação participativa 

realizados durante uma 

pesquisa de mestrado que 

objetivou analisar 

práticas pedagógicas em 

uma instituição de 

educação infantil, com 

atendimento de 0 a 5 

anos, partindo das 

orientações na 

implementação da lei 

10639/03 e suas 

influências nas relações 

entre as crianças. 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

QUADRO 4 - Artigos encontrados no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

TÍTULO DA 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR/

ANO 

PALAVRAS-

CHAVE 

RESUMO 

Educação, 

Infâncias negras e 

políticas públicas. 

DOS 

PASSOS, 

Joana 

Célia dos 

(2012). 

Educação infantil; 

Políticas públicas; 

Relações étnico-

raciais; Racismo; 

Racialismo. 

Reflexões discutidas na mesa 

“Educação e Infância: contribuições 

das Ciências Humanas e Sociais”, do I 

Seminário Internacional de Educação 

Infantil, organizado pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Educação na 

Pequena Infância (NUPEIN / UFSC) e 

Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Infantil (GEDIN / UDESC), 

em Florianópolis. Trata questões 

relacionadas à educação para as 

relações étnico-raciais na educação 

infantil recorrendo a alguns aspectos 

das políticas públicas. 

Políticas 

educacionais e 

relações étnico-

raciais: 

contribuições do 

parecer CNE/CP 

SANTIA

-GO, 

Flávio 

(2017). 

Parecer CNE CP 

003/2004; 

Educação das 

relações étnico-

raciais; Políticas 

públicas; Educação 

Realiza análise documental das 

contribuições do Parecer CNE 003/04, 

sua Resolução 001/04 (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais 

e do Ensino de História e Cultura 
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3/2004 para a 

Educação Infantil 

no Brasil. 

infantil. Afro-brasileira e Africana) e da Lei 

10.639/2003 para a educação infantil e 

qual impacto desta política pública na 

prática docente.  
Fonte: elaborado pela autora, 2017. 
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APÊNDICE B 

 

1. Dados de Identificação: 

 

1.1- Idade: _________________ 

1.2- Data de admissão: ______________________ 

1.3- Titulação: (     ) Graduação (     ) Especialização (     ) Mestrado (     ) Doutorado 

1.4- Formação acadêmica:_______________________________________________ 

1.5- Cor/raça: (     ) Branca (     ) Preta (     ) Amarela (     ) Parda (     ) Indígena     

1.6- Número de CMEI e/ou CEI que acompanhada: _____________________ 

1.7- Coordenadoria Regional de Educação (CRE) em que está lotado/a: 

______________________________________________________________________ 

 

1.8- Em sua formação inicial você cursou alguma disciplina ou teve algum conteúdo voltado 

para a educação das relações étnico-raciais? Exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.9- Existe na RME-Goiânia ou na CRE alguma organização para o estudo da educação das 

relações étnico-raciais? Existem ações formativas sobre a temática? Exemplifique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.10- Você já fez algum curso específico sobre a educação das relações étnico-raciais? 

(     ) Sim     Qual? _______________________________________________________    

(     ) Não    

 

2. Questões: 

 

2.1- Você considera que os CMEI e CEI que acompanha desenvolvem atividades que 

envolvem a educação das relações étnico-raciais na educação infantil? 

QUESTIONÁRIO I – APOIOS TÉCNICO-PROFESSORES 
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(     ) Sim        (     ) Não       (     ) Parcialmente 

 

2.2- Informe os nomes dos CMEI e/ou CEI que desenvolveram essas ações entre 2015 e 2017 

e as possuem sistematizadas em Projetos de Trabalho ou Relatórios Mensais de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Agrupamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.3- Nessa pesquisa, analisaremos atividades relacionadas à educação das relações étnico-

raciais sistematizadas em Projetos de Trabalho ou Relatórios Mensais de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Agrupamento. Para isso, indique uma das instituições relacionadas no 

item 2.2 e explique o motivo de sua indicação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.4- Como você avalia o desenvolvimento das atividades que tenham como foco a educação 

das relações étnico-raciais nos CMEI/CEI que você acompanha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

1. Dados de Identificação: 

 

1.1- Idade: _________________ 

1.2- Data de admissão: ______________________ 

1.3- Titulação: (     ) Graduação (     ) Especialização (     ) Mestrado (     ) Doutorado 

1.4- Formação acadêmica: ______________________________________________ 

1.5- Cor/raça: (     ) Branca (     ) Preta (     ) Amarela (     ) Parda (     ) Indígena    

1.6- Turno(s) de trabalho: (     ) Matutino        (     ) Vespertino 

1.7- CMEI ou CEI de lotação: 

______________________________________________________________________ 

1.8- Coordenadoria Regional de Educação (CRE) a qual o CMEI/CEI está jurisdicionado: 

______________________________________________________________________ 

 

1.9- Em sua formação inicial você cursou alguma disciplina ou teve algum conteúdo voltado 

para a educação das relações étnico-raciais? Exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.10- Você já fez algum curso específico sobre a educação das relações étnico-raciais? 

(     ) Sim     Qual? _______________________________________________________   

(     ) Não    

 

2. Questões: 

 

2.1- Você considera que a educação das relações étnico-raciais tem sido trabalhada na 

educação infantil?  

 

a) (     ) Sim        (     ) Não       (     ) Parcialmente 

 

b) Por quê? 

QUESTIONÁRIO II – PROFESSORES 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.2- Você realizou, nesta instituição, alguma ação pedagógica sobre a educação das relações 

étnico-raciais com as crianças no período de 2015 a 2017? 

 

a) (     ) Sim        (     ) Não   

  

b) Se sim, marque o(s) ano(s), o(s) turno(s) e informe o(s) agrupamento(s): 

 

(     ) 2015 

(     ) Matutino        (     ) Vespertino 

Agrupamento(s): ____________________________________________________ 

 

(     )2016 

(     ) Matutino        (     ) Vespertino 

Agrupamento(s): ____________________________________________________ 

 

(     )2017 

(     ) Matutino        (     ) Vespertino 

Agrupamento(s): ____________________________________________________ 

 

2.3- Você sistematizou essas ações em Projetos de Trabalho ou Relatórios Mensais de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Agrupamento? Se sim, marque o(s) tipo(s) de 

instrumento(s) utilizado(s) para sistematização em cada ano. 

 

a) 2015 

(     ) Projetos de Trabalho 

(     ) Relatórios Mensais de Aprendizagem e Desenvolvimento do Agrupamento 

 

b) 2016 
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(     ) Projetos de Trabalho 

(     ) Relatórios Mensais de Aprendizagem e Desenvolvimento do Agrupamento 

 

c) 2017 

(     ) Projetos de Trabalho 

(     ) Relatórios Mensais de Aprendizagem e Desenvolvimento do Agrupamento 

 

2.4- Caso tenha desenvolvido alguma ação sobre o tema, descreva o que o motivou a 

desenvolvê-la. Caso não tenha desenvolvido alguma ação sobre o tema, descreva os motivos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.5- Indique três palavras que expressem sua compreensão ou sentimentos acerca do trabalho 

sobre a educação das relações étnico-raciais na educação infantil: 

1- _____________________________________________ 

2- _____________________________________________ 

3- _____________________________________________ 

 

2.6- Como você avalia os resultados do desenvolvimento das ações sobre a temática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.7- Você encontrou desafios para o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas à 

educação das relações étnico-raciais na educação infantil? 

 

a) (     ) Sim        (     ) Não       (     ) Parcialmente 

 

b) Cite os principais desafios: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.8- Cite as principais referências que você utilizou para o planejamento e realização das 

ações pedagógicas sobre educação das relações étnico-raciais na educação infantil. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Educação das relações étnico-raciais na Educação Infantil na Rede Municipal de Educação 

de Goiânia”. Meu nome é Thabyta Lopes Rego, sou a pesquisadora responsável e minha área 

de atuação é a Educação Infantil. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, 

se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em 

duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço 

que em caso de recusa na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

responsável, via e-mail (thabytalopes@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 99905-9074. Ao persistirem as dúvidas 

sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

O motivo que nos leva a realizar a pesquisa “Educação das relações étnico-raciais na 

Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Goiânia”, se justifica pela 

obrigatoriedade da implementação das Leis 10.639/03 e nº 11.645/08 em todas as etapas da 

Educação Básica. Assim, estudar as referidas leis, suas normatizações e evidências de práticas 

pedagógicas relacionadas a elas busca contribuir com análises sobre o processo de 

implementação dessas políticas multiculturais em instituições públicas que atendem educação 

infantil no município de Goiânia. O objetivo principal desse projeto de pesquisa é 

compreender e analisar as repercussões da elaboração e implementação das leis nº 10.639/03 e 

nº 11.645/08 em projetos de trabalho/relatórios mensais desenvolvidos em instituições de 

Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME-Goiânia) e as 

percepções docentes acerca dos mesmos.  

 

Salienta-se que a pesquisa possui uma abordagem qualitativa de coleta de dados e por isso 

está baseada na análise de documentos institucionais e questionários a serem aplicados a 

apoios técnico-pedagógicos e professores. Assim, os participantes podem se sentir 

incomodados apenas com as perguntas realizadas, sendo que, caso não se sintam à vontade 

para responder, tem a liberdade de recusar a qualquer momento e hora. A participação no 

questionário não causa nenhum risco à saúde ou bem estar do participante, o qual apenas 

responderá as perguntas realizadas pelo pesquisador responsável. Ao participar desta pesquisa 

o (a) sr (sra.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga 

informações importantes sobre as relações étnico-raciais na educação infantil na RME-

Goiânia, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa 
contribuir para a literatura da área, em que a pesquisadora responsável se compromete a 

divulgar os resultados obtidos por meio do relatório final a todos os participantes.  

 

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional, visto que a responsável pela pesquisa e sua equipe que se 

deslocarão ao local previamente agendado por você, de sua melhor conveniência. 
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Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, 

bem como de se recusar a responder questões que lhe causem constrangimento no 

questionário. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O (A) Sr (a) não 

será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa 

 

Eu, ............................................................................................................................................., 

inscrito(a) sob o RG/ CPF........................................................................................, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Educação das relações étnico-raciais 

na Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Goiânia”. Informo ter mais de 18 

anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Thabyta Lopes 

Rego sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

………………………………………., ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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ANEXO 1 – Informações do Ofício n° 2.266/2018 – SME 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

RELAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Nº  INSTITUIÇÃO  

01  CMEI 13 DE MAIO  

02  CMEI ÁGUA BRANCA  

03  CMEI ALEGRIA DE APRENDER  

04  CMEI ALTO DA GLÓRIA  

05  CMEI ANDRÉIA CRISTINA  

06  CMEI ATHENEU DOM BOSCO  

07  CMEI BAIRRO FELIZ  

08  CMEI BAIRRO GOIÁ  

09  CMEI BAIRRO SANTO HILÁRIO  

10  CMEI BEIJO FLOR II  

11  CMEI BEM ME QUER  

12  CMEI BRINCANDO E APRENDENDO  

13  CMEI BRISAS DA MATA  

14  CMEI BUENA VISTA  

15  CMEI CANTINHO DO SABER  

16  CMEI CANTINHO FELIZ  

17  CMEI CECÍLIA MEIRELES  

18  CMEI CIRANDA  

19  CMEI CLEMENTE RAIMUNDO SAUTHIER  

20  CMEI COLEMAR NATAL E SILVA  

21  CMEI CONDOMÍNIO RIO BRANCO  

22  CMEI CONJUNTO VERA CRUZ II  

23  CMEI CONJUNTO VERA CRUZ VI  

24  CMEI CONSUELO NASSER  

25  CMEI CORA CORALINA  

26  CMEI CRIANÇA CIDADÃ  

27  CMEI CRIANÇA FELIZ  

28  CMEI CRISTIANO EMÍDIO MARTINS  

29  CMEI DA BOA PROVIDÊNCIA  

30  CMEI DEMES JUNIO DIVINO DE FREITAS  

31  CMEI DEPUTADO SOLON BATISTA AMARAL  

32  CMEI DOMICIANO DE FARIA  

33  CMEI DRA ELIZABETH PINTO RIBEIRO  

34  CMEI DRA MARIZETE FERNANDES DE CASTRO CARVALHO  

35  CMEI FABIANO DE CRISTO  

36  CMEI GOIÂNIA VIVA  

37  CMEI HERDEIROS DO FUTURO  

38  CMEI HUGO DE MORAIS  

39  CMEI IPÊ AMARELO  
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40  CMEI IRMÃ LÍDIA  

41  CMEI JARDIM AMÉRICA  

42  CMEI JARDIM AMÉRICA II  

43  CMEI JARDIM ANA LÚCIA  

44  CMEI JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE  

45  CMEI JARDIM COLORADO  

46  CMEI JARDIM CURITIBA  

47  CMEI JARDIM DAS AROEIRAS  

48  CMEI JARDIM EUROPA II  

49  CMEI JARDIM GOIÁS  

50  CMEI JARDIM GUANABARA  

51  CMEI JARDIM GUANABARA III  

52  CMEI JARDIM LIBERDADE  

53  CMEI JARDIM MAILIZIA  

54  CMEI JARDIM NOVA ESPERANÇA  

55  CMEI JARDIM PRESIDENTE  

56  CMEI JARDIM PRIMAVERA  

57  CMEI JARDINS DO CERRADO I  

58  CMEI JOÃO NÁVEGA DE AGUIAR  

59  CMEI JOÃO VAZ  

60  CMEI JOSÉ ALVES BATISTA  

61  CMEI LYGIA RASSI  

62  CMEI MÃE TINA  

63  CMEI MÁRCIA LORENA MENDES  

64  CMEI MARIA FRANCISCA DA SILVA  

65  CMEI MATEUS BARCELOS BARRETOS  

66  CMEI MINERVINA MARIA DE SOUSA  

67  CMEI MONTEIRO LOBATO  

68  CMEI MORADA DO SOL  

69  CMEI NOSSA SENHORA APARECIDA  

70  CMEI 08 DE MARÇO  

71  CMEI ORIENTE VILLE  

72  CMEI ORLANDO ALVES CARNEIRO  

73  CMEI PADRE VITALIS  

74  CMEI PARQUE AMAZONIA  

75  CMEI PARQUE ATHENEU  

76  CMEI PARQUE ELDORADO D’OESTE  

77  CMEI PARQUE TREMENDÃO  

78  CMEI PEQUENO APRENDIZ  

79  CMEI PRESIDENTE COSTA E SILVA  

80  CMEI PRIMEIROS PASSOS  

81  CMEI PROFESSORA ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES  

82  CMEI PROFESSORA DARLY  

83  CMEI PROFESSORA IACY ALBA ROCHA FERREIRA LIMA  

84  CMEI PROFESSORA NAIR LACERDA JUBE BORGES  

85  CMEI RAIMUNDO LISBOA PEREIRA  

86  CMEI REAL CONQUISTA  

87  CMEI RECANTO DAS GARÇAS  
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88  CMEI RECANTO DO SABER  

89  CMEI RECANTO INFANTIL  

90  CMEI RESIDENCIAL ALPHAVILLE  

91  CMEI RESIDENCIAL ITAIPU  

92  CMEI RESINDENCIAL ITAMARACÁ  

93  CMEI SAGRADA FAMÍLIA  

94  CMEI SANTA LUZIA  

95  CMEI SANTA MÔNICA  

96  CMEI SÃO PIO X  

97  CMEI SARA E REBECA  

98  CMEI SETOR AEROVIÁRIO I  

99  CMEI SETOR PERIM  

100  CMEI SETOR PROGRESSO  

101  CMEI SETOR SANTOS DUMONT  

102  CMEI SETOR UNIÃO  

103  CMEI SOLANGE PARK II  

104  CMEI TEMPO DE INFÂNCIA  

105  CMEI TIA JOVITA  

106  CMEI TIO OSCAR  

107  CMEI TIO ROMÃO  

108  CMEI VALE DOS SONHOS  

109  CMEI VILA AREÃO  

110  CMEI VILA FAIÇALVILLE  

111  CMEI VILA FINSOCIAL I  

112  CMEI VILA IZAURA  

113  CMEI VILA LEGIONÁRIAS  

114  CMEI VILA MAUÁ  

115  CMEI VILA RENDENÇÃO  

116  CMEI VILA SANTA HELENA  

117  CMEI VILA SANTA RITA  

118  CMEI VILA SANTANA  

119  CMEI VILA SÃO JOSÉ  

120  CMEI VILLAGE ATALAIA  

121  CMEI VIVENDO E APRENDENDO  

122  CMEI VIVER A INFÂNCIA  

 

RELAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – TOTAL 

 

Nº  INSTITUIÇÃO  

01  CEI JULIANA PIRES  

02  CEI LAR DE MATILDE  

03  CEI ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ  

04  CEI ASSOIAÇÃO DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  

05  CEI CASA ALVORADA CRISTÃ  

06  CEI OBRA DO BERÇO  

07  CEI SERAFIM RODRIGUES DE MORAES FILHO  

08  CEI SUELY PASCHOAL  

09  CEI WEMERSON RODRIGUES BERNARDES  
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10  CEI ANÁLIA FRANCO  

11  CEI ASSUNÇÃO  

12  CEI ESPÍRITA VOVÓ ISLENA  

13  CEI ESPÍRITA VOVÓ MECA  

14  CEI JOSEFA LOPES  

15  CEI MARIA DE NAZARÉ  

16  CEI MARIA GENOVEVA  

17  CEI MARIA SABINO DE OLIVEIRA  

18  CEI MENINO JESUS DE PRAGA  

19  CENTRO PROMOCIONAL TODOS OS SANTOS III  

20  CRECHE CAETANO FOGLIA  

21  CRECHE CASA DO CAMINHO  

22  CRECHE ESPÍRITA MARIA DOLORES  

23  CRECHE LUIGINA  

 

RELAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PARCIAL 

 

Nº                                                               INSTITUIÇÃO  

01  ASSOCIAÇÃO ÁGAPE-CRECHE FILANTRÓPICA  

02  CEI – ESCOLA CRECHE SÃO DOMINGOS SÁVIO  

03  CENTRO DE APOIO EDUC. COM. JESUS CRISTO E HUMILDADE  

04  CENTRO DE ASSIST. E EDUC. INF. ANTÔNIO R. DO AMARAL  

05  CEI SÃO CRISTOVÃO  

06  CEI BETEL  

07  CEI DO ABRIGO NOSSO LAR  

08  CEI EFICÁCIA  

09  CEI EFRATA  

10  CEI EVANGÉLICA EL-SHADDAI  

11  CEI FAMA  

12  CEI FRANCISCA DE LIMA  

13  CEI IRMÃ SCHEILLA  

14  CEI JANELA DO FUTURO  

15  CEI LUZEIRO  

16  CEI NOSSA SENHORA DE NAZARÉ  

17  CEI PAGIEL  

18  CEI PALTI  

19  CEI PEDACINHO DO CÉU  

20  CEI PRODÍGIO  

21  CEI QUERUBINS  

22  CEI RABONI  

23  CEI RENASCER  

24  CEI SEMENTES DE AMOR  

25  CEI SONHO MEU  

26  CEI SOU FELIZ  

27  CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO  

28  CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPÍRITA RECANTO DE PAZ PAULA  

29  CRECHE ESPÍRITA LUZ DO CAMINHO  
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30  CRECHE MEIMEI  

31  CRECHE METODISTA  

32  CRECHE SÃO JUDAS TADEU  

33  CRECHE UNIÃO DAS PIONEIRAS DE GOIÂNIA  

34  CRECHE VÓ MARIA DE NAZARETH  

35  EDUCANDÁRIO AFRÂNIO DE AZEVEDO  

36  ESCOLA APEGO  

37  ESCOLA ESPÍRITA ALLAN KADERC  

38  ESCOLA ESPÍRITA IRMÃ CELINA  

39  ESCOLA ESPÍRITA PIETRO UBALDI  

40  INSTITUTO EDUCACIONAL BOA NOVA  

41  NÚCLEO EDUCACIONAL MÃE DOLOROSA  

 

 

 

 

 

 


