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Resumo 

Esse trabalho traz uma reflexão sobre as relações étnico-raciais no Brasil a partir das práticas 
pedagógicas e problematizam o lugar dessas práticas na constituição das identidades étnico-
raciais das crianças brasileira. O trabalho é parte da tese de doutorado da autora e se insere 
nos estudos sobre práticas, identidades e diversidade. O estudo que originou este trabalho 
configura-se em um estudo de caso sobre as práticas cotidianas da escola e as identidades 
étnico-raciais, no qual se focalizou artefatos pedagógicos, interações e mediações do cotidiano 
escolar. 
Palavras-Chaves: Práticas Escolares – Identidades e Alteridades – Infância  
 
 
Abstract 
 
This paper presents a reflection on the ethnic-racial relations in Brazil from teaching. It 
problematizes the place of these practices in the formation of ethnic-racial identity of children 
in Brazil. The work is part of the doctoral thesis of the author and comes in studies of 
practices, identities and diversity. The study that produced this work has become a case study 
on the daily practices of schools and the racial-ethnic identities, which focused on teaching 
artifacts, interactions and mediation of everyday school life. 
Keywords: schools practices, identities and diversity, Childhood 
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1. Introdução  

Como espaço de formação, a escola pode (des)construir ou reforçar representações e 

comportamentos sociais, participando na construção de novas relações. Para isso ela 

direciona, potencializa ou despontencializa saberes e fazeres que fazem parte da vivência da 

pluralidade de seus sujeitos (alunos e profissionais). Nessa tarefa, as inter-relações desses 

espaços são mediadas pela valoração atribuída a esses membros a partir da identificação 

positiva ou negativa das suas características físicas, materiais ou simbólicas. Uma das formas 

de concretização dessa valoração na prática pedagógica escolar ocorre através das interações 

entre esses diversos sujeitos da escola e dos bens materiais e simbólicos presentes nessas 

relações, sejam livros, brinquedos, cartazes, atividades e ações. Nas interações, diversos 

sentidos se constituem e se processam, várias mediações ocorrem engendradas por diversos 

elementos de caráter sócio-cultural, econômico e também étnico, como tem apontado um 

crescente acervo de produções científicas. As crianças crescem também no espaço da escola e 

nele também aprendem a fazer suas escolhas, forjam suas posturas, se desenvolvem em 

interação com outras pessoas.  

O caráter étnico-racial da desigualdade brasileira na educação, manifestado tanto 

através do racismo direto, como através das sutilezas desse racismo nas diferentes interações 

em processo no cotidiano da escola tem sido foco de trabalhos de pesquisadores da educação 

e áreas afins. Dentre esses autores e autoras encontram-se: Paixão, (2000); Gonçalves (1985, 

2000); Ribeiro 1(1999); Gonçalves e Silva (1994), Valle e Hasenbalg (1992); Cavalleiro 

(2000); Lima e Cunha Jr (2000); Silva (1999); Trindade (1994), Valente (1995), Néri da Silva 

(1999), Rosemberg (1987). 

Um número significativo desses trabalhos aborda o cotidiano escolar, sendo que poucos 

se situam na área da educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Discutem 

principalmente as relações étnico-raciais no Brasil a partir das práticas pedagógicas e 

problematizam o lugar dessas práticas na constituição das identidades étnico-raciais da 

população brasileira.  

Cavalleiro (2000), em sua pesquisa de mestrado, realizada em uma escola pública de 

educação infantil da cidade de São Paulo, apontou que o racismo ainda predomina nas 

relações do espaço escolar, sendo que as crianças identificadas como negras recebem menor 

atenção e expressão de afeto por parte dos professores e professoras, bem como vivenciam 

situações de inferiorização por parte das crianças consideradas brancas. Segundo a autora, “as 

                                                 
1 Profª Adjunta da UFS (Campus Itabaiana)/ Profª do NPGECIMA/Pesquisadora do GEPIADDE/ 

EDUCON/GPEMEC E GERTS.  
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crianças estão tendo infinitas possibilidades para a interiorização de comportamentos e 

atitudes preconceituosas e discriminatórias contra o negro” (p.97).  

Valente (1995) aponta, no artigo ‘Proposta metodológica de combate ao racismo nas 

escolas’ a importância da educação infantil como base da formação dos conceitos que 

embasam o desenvolvimento do ser humano em suas diferentes dimensões, inclusive na 

construção e vivência da identidade étnico-racial. A autora analisa tal relação a partir de 

trabalhos desenvolvidos em escolas de educação infantil de Campo Grande – MS.  

 Néri da Silva (1999) analisa os mecanismos de construção e sustentação de ideologias 

racistas e sexistas que se processam no cotidiano das relações sociais entre educadoras de 

creches do município de Niterói e as crianças com as quais trabalham. A partir dessa análise 

ela aponta como, nessas interações, os estereótipos constituídos no imaginário social das 

profissionais acabam por balizar ações inferiorizantes em relação às crianças no contexto 

escolar.  

Sendo um espaço social no qual as crianças passam um tempo significativo do seu 

cotidiano interagindo com outros sujeitos, parece pertinente pensar na escola como foco 

privilegiado das práticas sociais. Como tal, a escola se constitui como espaço de formação 

identitária dessas crianças, bem como dos demais sujeitos do cotidiano escolar, considerando-

se que as identidades são dinâmica e continuamente (re) construídas nas relações sociais, já 

que "a identidade é sempre socialmente atribuída, socialmente mantida e também só se 

transforma socialmente”. (MENESES, 1992, p.183).  

Por outro lado, tratando da relação do cotidiano escolar com os referenciais sócio-

histórico-culturais da população de origem africana, como base de formação das identidades e 

dos repertórios culturais afro-brasileiros2, diversos trabalhos abordam o etnocentrismo dos 

conteúdos escolares, problematizam as tensões constituídas, e nem sempre explícitas, no 

espaço cotidiano da escola. Nesse contexto de etnocentrismo e tensões se encontram as 

estratégias de discriminação étnica exercitadas na prática pedagógica, com conseqüências 

negativas para a trajetória sócio-educacional da população negra3. Entre as autoras e autores 

que tratam sobre a temática em questão encontram-se: Ribeiro (1999), Silva (1987), Aguillera 

(1998), Santos (1998), Cavalleiro (2000), Néri da Silva (1999), Lima (2000), Silva (1999), 

Brito (1998) e Gonçalves (1985).  

                                                 
2 A concepção de repertórios aqui abordada refere-se aos elementos dispositivos de origem africana trazidos, 
criados ou recriados pelos ancestrais africanos na trajetória da diáspora ocasionada pela escravização. Estes 
repertórios vão desde elementos materiais (vestuários, alimentação, tecnologia, etc.), a valores simbólicos, tais 
como formas de se relacionar com o sagrado e com a natureza, de se relacionar com a comunidade, com a 
família e com a ancestralidade, etc. Para uma melhor compreensão consultar Lima (2001, 2003).  
3 Denomino como afro-brasileiros negros os sujeitos classificados pelo IBGE como pretos e pardos.  
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Na legislação educacional, a articulação da pluralidade cultural, e da identidade com o 

contexto escolar tem sido reconhecida de forma mais direta a partir da Lei 9.394/ 96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Também foi no corpo dessa lei que se estabeleceu 

uma outra configuração legal entre a educação infantil e o ensino fundamental. A educação 

infantil passa a fazer parte da educação básica, sendo composta pela creche (para crianças de 

zero a três anos) e pela pré-escola (para crianças de quatro a seis anos), apontando a 

necessidade de ampliação do caráter pedagógico nesse nível de ensino. No entanto, essa 

subdivisão no interior da educação infantil ainda mantém uma contradição, pois a 

denominação da sua segunda fase como “pré-escola” (4 a 6 anos4), continua passando a idéia 

de fase ‘anterior à escola’ , portanto, ainda assume um caráter de não-lugar educacional. 

Sendo considerada a primeira fase da Educação Básica, a educação infantil passa a ter como 

finalidade “o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade” (Brasil, 1998a, p. 

11). 

Atendendo às exigências da LDB, há as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil, definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Essas diretrizes 

regulamentam e orientam a organização das instituições que se dedicam ao atendimento de 

crianças na faixa etária de zero a seis anos e têm caráter mandatório estabelecendo novas 

exigências para as instituições de educação infantil, particularmente quanto às orientações 

curriculares e processos de elaboração de seus projetos pedagógicos. É um documento que é 

também fruto da luta de educadores(as), pesquisadores(as) e ativistas   desse nível 

educacional e estabelece princípios éticos, políticos e estéticos que devem fundamentar as 

propostas pedagógicas, a adoção da metodologia do planejamento participativo e a construção 

a autonomia das escolas.  

No que se refere à abordagem sobre as diferenças e a diversidade cultural indicia, nos 

seus princípios e propostas, a perspectiva da pluralidade, limitando-se à referência sobre a 

diversidade de manifestações artísticas e culturais.  

 
1 – Educar e cuidar de crianças de 0 a 6 anos supõe definir previamente para que sociedade 
isto será feito, e como se desenvolverão as práticas pedagógicas, para que as crianças e suas 
famílias sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. Para que isto aconteça, é importante 
que as Propostas Pedagógicas de Educação Infantil tenham qualidade e definam-se a respeito 
dos seguintes fundamentos norteadores: [...] c. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da 
Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da Diversidade de manifestações Artísticas e 
Culturais. (Brasil, 1998c, p.10, grifo meu)5 
 

                                                 
4 Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos essa fase passa a ser de quatro a seis anos. 
5 PARECER CNE   CEB 22 1998 – HOMOLOGADO. Despacho do Ministro em 22     3    1999, publicado no 
Diário Oficial da União de 23   de 3/1999, Seção 1, p. 8. Resolução CNE                             
CEB 1 = 1999, publicada no Diário Oficial da União de 13/4/1999, Seção 1, p. 18 
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No corpo do documento a temática aparece de uma forma mais explícita com a 

contextualização do olhar sobre o sujeito histórico criança: 

Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as Instituições de Educação Infantil deverão explicitar 
o reconhecimento da importância da identidade pessoal de alunos, suas famílias, professores e 
outros profissionais e a identidade de cada unidade educacional no contexto de suas 
organizações. As crianças pequenas e suas famílias, mais do que em qualquer outra etapa da 
vida humana, estão definindo identidades influenciadas pelas questões de gênero masculino e 
feminino, etnia, idade, nível de desenvolvimento físico, psicolinguístico,sócio-emocional 
psico  motor e situações sócio-econômicas, que são cruciais para a inserção numa vida de 
cidadania plena. [...] A representatividade de identidades variadas entre os educadores e 
outros profissionais que trabalhem nas instituições de educação infantil, também deve estar 
enfatizada. Isto porque a riqueza que equipes formadas por homens e mulheres, de diferentes 
etnias e ambientes sócio econômicos, pode proporcionar a um grande número de crianças 
pequenas é muito grande, especialmente quando elas só convivem com a mãe, ou o pai, 
irmãos, ou outros responsáveis. Além disto, nesta diversidade de representações de gênero, 
etnia e situações sócio econômicas vão aprendendo a conviver construtivamente com a 
riqueza das diferenças entre os seres humanos. (Brasil, 1998c, p.10, grifo meu)6 
 
 

Há um avanço significativo no que tange à legislação, sendo que o desafio é como essa 

lei se configura em práticas cotidianas nos diversos espaços educacionais. Ainda que 

entendendo ser a lei fruto da demanda do cotidiano, esta se configura em uma construção de 

mão dupla, é fruto e motivadora das práticas do cotidiano.  

As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil sintetizam concepções e práticas 

que já vinham sendo historicamente formuladas na literatura e na prática educativa, posto que 

tomam por referência a associação entre educação e cuidado, no atendimento de crianças de 

zero aos seis anos. Além de nortear as propostas curriculares e os projetos pedagógicos, 

estabelecem paradigmas para a própria concepção destes programas de cuidado e educação, 

com qualidade. (p. 2). 

O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil), por sua vez, 

apresenta dentre seus princípios “o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 

consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnico-raciais, 

religiosas, etc. [bem como]“ o atendimento aos cuidados essenciais associados à 

sobrevivência e ao desenvolvimento da sua identidade.” (Brasil, 1998a, p.13). Do mesmo 

modo, esses aspectos da diversidade, da identidade e da auto-estima são elementos colocados 

nos objetivos gerais para Educação Infantil como fundamentais para a ampliação das 

condições de interações sociais saudáveis (Brasil, 1998a). 

                                                 
6 PARECER CNE  CEB 22   1998 – HOMOLOGADO. Despacho do Ministro em 22   /  /31999, publicado no 
Diário Oficial da União de 23/03/ 1999, Seção 1, p. 8. Resolução CNE               4                                                                     
1999, Seção 1, p. 18 
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Em relação ao ciclo de alfabetização, no qual se encontra o grupo central deste estudo, é 

pertinente analisar como a diversidade cultural e a identidade étnico-raciais são tratadas nas 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN)  

Similarmente à educação infantil, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental 

trazem indicativos para o cuidado com a diversidade cultural abrangendo identidades étnico-

raciais, de gênero, regional, geracional, entre outros aspectos. Coloca explicitamente a 

existência do racismo e a responsabilidade das instituições escolares de combatê-lo. Diz: 

O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a Educação Nacional, no sentido do 
reconhecimento das diversidades e peculiaridades básicas relativas ao gênero masculino e 
feminino, às variedades étnico-raciais, de faixa etária e regionais e às variações sócio  econômicas, 
culturais e de condições psicológicas e físicas, presentes nos alunos de nosso país. Pesquisas têm 
apontado para discriminações e exclusões em múltiplos contextos e no interior das escolas, devidas 
ao racismo, ao sexismo e a preconceitos originados pelas situações sócio-econômicas, regionais, 
culturais e étnico-raciais. Estas situações inaceitáveis têm deixado graves marcas em nossa 
população infantil e adolescente, trazendo conseqüências destrutivas. Reverter este quadro é um 
dos aspectos mais relevantes desta diretriz. 
 
 

Como vemos, as Diretrizes Curriculares apontam uma realidade concreta, estabelecendo 

como responsabilidade das escolas a superação dessas desigualdades. No entanto, penso que a 

força da lei pode ser um instrumento de avanço desde que esteja no foco das ações dos 

sujeitos do cotidiano escolar; o que não reduz a necessidade e a importância de se ter essa 

questão no campo da legislação. O que se coloca é a necessidade de conhecimento da lei para 

instrumentalização das intervenções no campo das políticas gestoras e das práticas cotidianas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, em um processo 

complexo e de muitas tensões, conforme aponta Martinez (2000), inseriu a pluralidade 

cultural como tema transversal. Essa inserção indica a necessidade de se trabalhar o 

conhecimento e a valorização das características étnico-raciais e culturais dos diferentes 

grupos que, historicamente, formaram e formam o Brasil e aponta, embora não problematize 

de forma ampla, o caráter étnico das desigualdades sócio-econômicas do país. No livro que 

trata sobre a pluralidade cultural os conteúdos a serem trabalhados no segmento da 1ª a 4ª 

série são: pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil; constituição da pluralidade 

cultural no Brasil e situação atual; o ser humano como agente social e produtor de cultura; 

pluralidade cultural e cidadania.  

Ao apontar os conteúdos a serem trabalhados da 1ª a 4ª série os PCN colocam em 

evidência dois pontos: a pluralidade cultural que forma a sociedade brasileira; e os sujeitos 

humanos que compõem essa pluralidade e que teriam lugar como agentes dessa produção 

cultural diversa. Não obstante suas limitações e indefinições esse material torna-se mais um 
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passo oficial, fruto da demanda e pressão da sociedade através de profissionais da educação e 

de  ativistas dos movimentos sociais negros.  

Esses indicativos foram ampliados com a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

alterou a lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, tornando obrigatório nos estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares o ensino sobre a ‘História e Cultura ’, 

bem como com a Lei 11.645/2008, que  tornou obrigatório nos estabelecimentos de Ensino 

Fundamental e Médio, oficiais e particulares o ensino sobre a História e Cultura Africana, 

afro-brasileira e indígena, que aponta a necessidade de entender como esse olhar sobre as 

identidades étnico-raciais no contexto escolar incorpora ou não esses encaminhamentos.  

Embora compreenda que a lei por si só não modifica a prática, esta, assim, como os 

PCN’ s e RCNEI, foi um ganho político à medida que a legislação se tornara instrumento 

oficial de suporte para problematização no contexto das práticas. Segundo Lima (2004) as leis 

ou diretrizes oficiais tornam-se facilitadoras da inserção de reflexões sobre essas questões tão 

secularmente escamoteadas. Reflexões essas que se inserem por ações cotidianas de sujeitos 

concretos já sensíveis para tais questões. Também em Lima (2004) encontram-se indicativos 

sobre aspectos a serem considerados para a incorporação de práticas escolares cotidianas que 

abordem a presença  negra na diversidade étnica brasileira. Entre esses indicativos encontram-

se: a. o contexto, tempo-espaço que envolve atividades, relações, circunstâncias e como tal dá 

sentido à aprendizagem; b. os acontecimentos específicos e projetos que se expressam no 

meio ambiente através dos materiais e das pessoas que compõem o grupo que se encontra na 

sala de aula e; c. os diferentes elementos desse ambiente com sua organização própria. As 

práticas centradas no respeito à diversidade implicam em posturas e concepções de seres 

humanos, se apóiam nos materiais utilizados nessas práticas e se expressam nas diferentes 

formas de linguagens das interações vividas. 

Nesse sentido, pensar sobre o lugar da diversidade nessas práticas implica pensar nos 

elementos desse micro-contexto, sem perder de vista os macro-contextos que se relacionam 

com essas práticas, pois entender as micro-ações cotidianas é também compreender que 

relações esse micro-espaço estabelece com o espaço político educacional mais amplo.  

2. A criança e os estudos sobre infância 

Segundo Leite (1997) no séc. XIX a criança era considerada como uma “cria” ou 

extensão dos adultos, numa perspectiva de objetivação do ser, a serem teoricamente de 

responsabilidade dos adultos consangüíneos ou vizinhança que sobre elas teria toda a 

autoridade. Nesse século a incidência de infanticídio tanto entre indígenas, quanto entre 

negros e brancos foi bastante grande. Destaca o não-lugar das crianças na sociedade brasileira 
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do referido século, tanto do ponto de vista dos estudos quanto do ponto de vista das práticas, 

já que segundo ela “não falavam, nem delas se falava”.  

Ainda segundo Leite (1997) são esses fragmentos, na concepção dada por Walter 

Benjamin, que permitem a aproximação aos múltiplos contornos dessa categoria mais 

recentemente denominada infância, que tem seu foco ampliado nas últimas décadas tanto no 

campo das pesquisas teóricas, quanto no campo dos debates sociais. Ao refletir sobre esse 

tema, uma das questões que se coloca é de como se situa a infância concretizada na 

pluralidade dos sujeitos que são as crianças do cotidiano escolar público com suas condições 

diversas e por muitas vezes adversas, em um contexto de pensamento social sobre a infância 

que, atrelando-se a situação de barbárie que atravessa a sociedade brasileira (ainda com a 

marca da dominação, exploração e da violência), parece conceituar a infância em dois pólos 

centrados na inexistência, o da infância idealizada e o da infância negada. Essa dicotômica 

conceituação apresenta-se cercada pela ótica da negação do sujeito, ou seja, a criança não 

existe em si, pois, tanto uma como outra idealização tem a criança como projeto de ser, sendo 

que a infância idealizada é uma utopia inatingível e a infância negada, um projeto abortado.  

Kramer (2002), discutindo as questões éticas da pesquisa com crianças, apresenta o 

referencial sobre infância como construção sócio-cultural histórica no Brasil como uma 

consolidação em processo a partir do final da década de 70. O ponto marcante de influência 

foi o trabalho de Àriès, publicado no Brasil, 1978 e de Charlot, em 1977. Este direcionamento 

possibilitou uma abordagem sócio-histórica e política da infância, desconstruindo a idéia de 

uma natureza infantil universal e problematizando os aspectos situacionais como pano de 

fundo nas questões sobre a infância.  

Embora ambos os autores (Charlot, 1977) e (Áries, 1978) trouxessem um novo olhar 

sobre a temática, as concepções dos dois diferem no que diz respeito ao papel da criança nesse 

contexto. Enquanto Ariès enfatiza o caráter singular dessa infância e da criança como seu 

sujeito, Charlot evidencia essa infância como totalidade social. Parece-nos que ambos os 

autores são pertinentes em suas proposições, havendo não discordâncias, mas enfoques 

diferentes para o mesmo objeto: enquanto Charlot situa seu sujeito pesquisado no campo da 

sociologia da infância, Áries o direciona para o campo da história.  

Sendo assim, os(as) autores(as) apontam para o que se delineia como encaminhamento 

atual no campo dos estudos sociológicos sobre a infância, que é o microcosmo das relações 

cotidianas como foco do olhar investigador. Este olhar sobre os detalhes do cotidiano, no 

entanto, não exclui a visão do contexto amplo no qual os micro-detalhes se inserem.  

Os estudos contemporâneos que tratam da infância têm enfatizado que a criança é um 

ser social que possui história e que, além disso, é produtora de história e cultura no meio em 
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que está inserida. Produções de diversos autores, entre eles Garcia (2002), Kramer (1998, 

2003) e Sarmento e Pinto (1997), ampliam o debate acerca da significação da identidade da 

criança como indivíduo social, sujeito de sua própria trajetória, não mais um mero 

coadjuvante, uma extensão ou projeção do adulto.  

Ao considerar a historicidade do conceito de infância, observo que por muito tempo as 

crianças foram consideradas incapazes de opinar, expressar seus desejos e concepções.  

Segundo Sarmento e Pinto 

Não apenas é errôneo, como pode ser perverso, o centramento dos direitos da criança na proteção e 
(mesmo) na provisão dos meios essenciais de crescimento, sem que se reconheça às crianças o 
estatuto de atores sociais e se lhes atribua de facto o direito à participação social e à partilha da 
decisão nos seus mundos de vida. (1997, p. 20). 

 
No decorrer da história, fatores das mais diversas ordens, tais como a globalização 

social, as mudanças no mundo do trabalho e as decorrentes configurações emergentes nas 

relações sócio-políticas e culturais têm concorrido para que ocorram transformações no 

campo da sociabilidade do ser humano, especialmente no que diz respeito às relações entre 

crianças e adultos. Sarmento (2001) aponta para a paradoxal inversão de lugares papéis, a 

partir da “progressiva domicialização do trabalho dos adultos... [em] contraponto a também 

progressiva saída das crianças do espaço doméstico” (p.21).Segundo o autor, essas mudanças 

acontecem tanto nas camadas de maiores condições financeiras quanto nas classes populares, 

sendo que nestas últimas ocorre uma crescente inserção dessas crianças no mundo do 

trabalho. Essas novas relações entre adultos e crianças, segundo Kramer e Bazilio (2003), 

seguem um rumo cada vez mais desconcertante, no qual a idéia da criança como sujeito está 

implicada numa relação de consumo e de desocupação do lugar do lugar do adulto, o que 

desemboca em uma situação onde o equilíbrio e a autoridade se perdem, ou como dizem os 

referidos autores (p. 120) “... esses adultos, ao abrirem mão de sua autoria (de pais e 

professores), ao cederem seu lugar, só têm, como alternativa, o confronto ou o descaso”.  

Ao falar das interações das crianças com os adultos, bem como destas com seus pares, 

necessário se faz considerar os diversos aspectos que constituem a barbárie social na qual 

vivemos em que “em todos os contextos as crianças são expostas à mídia, à violência e a 

exploração” (KRAMER E BAZILIO, 2003, p.119). Desse modo, entender as práticas e 

interações entre esses sujeitos no contexto da escola implica em olhar também para os 

aspectos que mediam a vivência cultural, e, portanto, a constituição identitária das crianças.  

Tratando da trajetória histórica da criança e da categoria infância, Sarmento e Pinto 

(1997) apontam que à criança foram imputados vários mitos, dentre eles o da inocência e 

brandura, desconsiderando os processos subjetivos de constituição da identidade. Segundo os 

autores, é preciso que se considere a criança como protagonista, que pode falar por si. 
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A consideração das crianças como atores sociais de pleno direito, e não como menores ou 
componentes acessórios ou meios da sociedade dos adultos, implica o reconhecimento da 
capacidade de produção simbólica por parte das crianças e a constituição das suas representações e 
crenças em sistemas organizados, isto é, em culturas (Sarmento e Pinto, 1997, p. 20). 

Segundo Amorim (2003), no final dos anos sessenta e durante a década de setenta, se 

ampliam os estudos na área das Ciências Humanas sobre a situação das crianças de classes 

desfavorecidas dentro da escola. Os problemas de repetência e de evasão escolar destacavam-

se como questões urgentes para todos aqueles que se preocupavam com a dimensão ético-

política de suas pesquisas.  

Já nos anos noventa há profundas mudanças no contexto sócio-histórico, a partir do 

avanço das políticas econômicas do neoliberalismo, que vêm agravar a situação de 

desigualdade sócio-econômica e a exacerbação da pobreza nas camadas populares e, 

conseqüentemente, criar novas problemáticas sobre o lugar das crianças, especialmente, 

dessas camadas nessas novas configurações.  

Essas mudanças nas práticas e relações trazem aos(as) pesquisadores(as) outras 

necessidades, pois o seu “outro”, ou seja, o sujeito pesquisado nesse campo tem mudado 

muito e tem desafiado a pensar a relação entre diferença e desigualdade em outros parâmetros 

e a localizar as questões engendradas nessas relações no campo da subjetividade da infância. 

O desafio é pensar a questão da diversidade e da diferença na pesquisa para produzir um 

pensamento não-indiferente. 

Amorim (2003) critica a predominância do uso da diferença como signo de 

desigualdade em determinadas circunstâncias nas quais a diversidade pode ser usada como 

atributo paralisante do pensamento e reprodutora da opressão. 

Também Lajolo (2001), ao falar sobre a infância como objeto de estudo, enfatiza o 

lugar de outro que é atribuído a essa criança e remete ao sentido semântico próximo à idéia de 

ausência de fala. A autora analisa o lugar da criança como o “outro”, categoria sempre 

definida de fora, portanto, alguém a quem até o momento raramente tem se dado o lugar de 

sujeito do discurso, a quem tem se sonegado o direito ao lugar de constituição e expressão do 

saber. No entanto, essa reificação outsider se estende a outros sujeitos que foram e continuam 

a serem tratados, como “os outros” nos discursos que assim os definem nas sociedades. Entre 

estes outros estão mulheres, negros, índios e diversos segmentos, categorias que têm suas 

existências marcadas, no interior das relações sociais, pelos discursos e pelas práticas 

negociadas, desestabilizadas e reconstruídas. Lajolo critica, então, a romantização cristalizada 

da infância e uma ausência de autoria pessoal presente na literatura brasileira desde os seus 

primórdios. Chama atenção ainda para o uso da infância como recurso retórico ideológico em 

prol da disseminação de teses que interessam ao mundo adulto.  
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Nesse sentido, nos perguntamos qual o papel da educação escolar na constituição da 

identidade dessa criança, considerando-se que é também no contexto escolar que esta 

sistematiza seus conhecimentos, estabelece relações, está em interação com diferentes sujeitos 

e materiais, e em processo de formação.  

A partir dessas reflexões, parece relevante estudar a infância, de modo especial, a 

infância negra em contexto relacional com outros sujeitos. Essa infância é composta por 

sujeitos que, historicamente, se constituíram como maioria marginalizada na realidade 

nacional (Oliveira, 1999), nesse momento em que as diversas ações e discursos conferem ao 

campo e aos sujeitos uma centralidade na sociedade.  

O rastreamento da história da infância nas fontes primárias e secundárias tem encarecido a travessia 
de um labirinto no qual as disciplinas e os territórios epistemológicos estão demarcados. O tema 
infância, nesse percurso, consegue rasgar fronteiras, mas paga o tributo de emergir daquelas 
disciplinas e apresentar-se ao senso comum em situação subordinada, a mercê das ‘palavras e das 
coisas’. (Freitas, 2001, p.14) 

 

Refletindo sobre a relação infância e identidade étnica, aqui definida na perspectiva 

negra e contextualizada na opção por um espaço educacional de significativa presença  negra, 

reitero que, considerando a infância como construção sócio-cultural, situada no seu tempo, 

espaço e condições históricas, pensar na infância  negra requer atentar também para a 

especificidade do ser negra no Brasil.  

Desse modo, contextualizar as concepções sobre as crianças e a negra implica 

entender o caráter múltiplo da categoria infância. Uma infância que desde cedo vivencia, 

conforme demonstram os dados estatísticos, uma predominância de dificuldades e 

precariedade nas condições concretas de vida (Paixão, 2000; Kappel, 2003), bem como em 

relação à agressão simbólica nas relações estabelecidas nos diversos espaços sociais, inclusive 

na educação (Gonçalves, 1985; Cavalleiro, 2000; Lopes, 1987; Meyer, 2002). Questionar-se 

sobre de que forma isso tem se mantido ou se transformado na dinâmica processual e na 

especificidade dos diferentes espaços escolares é um ponto de partida para a transformação 

desses contextos de diferenças e desigualdades.  

  

3. Infância Negra e Práticas na Escola 

Pensar sobre como as crianças negras têm se situado no cotidiano escolar implica buscar 

compreender quais valores se encontram imbricados nas interações por elas vivenciadas e 

estabelecidas entre as crianças e os diversos sujeitos e artefatos presentes nesse contexto. E, 

como esse campo das práticas pedagógicas tem lidado com as questões relacionadas à 

pluralidade étnica brasileira, de modo especial, com a perspectiva negra nessa pluralidade?  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

12 

Alguns trabalhos indiciam como isso tem se dado no campo da escola e, ao mesmo 

tempo, instrumentalizam o olhar para interrogar esse campo de pesquisa. Como um marco 

inicial, destacamos o trabalho de Gonçalves (1985) ‘O silêncio, um ritual pedagógico a favor 

da discriminação racial: um estudo da discriminação racial como fator de seletividade na 

escola pública de 1ª a 4ª série’. Nessa dissertação, o autor aponta como a omissão do 

professor sob a forma do silêncio se constitui em um instrumento de alimentação e 

reprodução da discriminação. Este ritual do silêncio se dá em duas vias: na negação dos 

valores ligados à história e a cultura de base africana e na postura de não-intervenção nas 

agressões e ou isolamentos em relação às crianças negras.  

Em 1987 foi publicado o caderno 63 da Fundação Carlos Chagas, tendo como tema 

Raça Negra e Educação, abordando diversos aspectos da vivência escolar e não escolar de 

negra, com vários trabalhos no âmbito da infância e da adolescência, tanto em relação aos 

sujeitos quanto em relação aos materiais didáticos usados. (ROSEMBERG, 1987; 

GONÇALVES, 1987; PEREIRA, 1987; LOPES, 1987).  

Pereira (1987) traz uma discussão sobre a identidade étnica e socialização da criança 

negra, apresentando a construção social da identidade como um processo múltiplo, no qual a 

personalidade da criança vai se formando em sistema de relações no qual vai sendo 

configurado um conjunto de identidades particulares, nem sempre livre de contradições, tais 

como as identidades: sexual, etária, de classe, de gênero, étnica e a identidade nacional. 

O mesmo autor chama atenção para a particularidade do ser criança e negra, pois a 

configuração das diversas identidades compõe estruturas organizacionais particulares que 

localizam contextos específicos, a exemplo dos Movimentos de Mulheres nos quais se 

percebeu que ser mulher branca e ser mulher negra possui algumas diferenças específicas 

produzida pelos contextos históricos étnico-raciais de um e outro grupo. De forma similar, ser 

criança negra no Brasil coaduna as problemáticas da infância acrescidas das particularidades 

sócio-históricas e político-culturais de fazer parte da população  negra. 

Nesse sentido, Pereira aponta em seu artigo, as desigualdades de atendimento da 

demanda e da qualidade do atendimento para crianças negras em idade de educação infantil e 

ensino fundamental. Ele articula o fator étnico ao fator econômico, salientando, no entanto, 

que mesmo quando este segundo é superado, o espaço escolar ainda teria empecilhos para a 

criança. negra, seja dificultando o seu ingresso nesses espaços educacionais com estruturas 

mais qualificadas, seja na forma de lidar com essa criança no cotidiano.  

Um segundo texto desse caderno trata da relação identidade étnica, cultura e educação 

cuja autora (Teodoro) compreende a construção de identidade a partir das interações dos 

contextos sociais, mediados pela cultura, pelo ensino e pela educação. Discute essa relação a 
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partir da categoria: identidade e educação, no qual mostra o lugar dos diferentes contextos 

sócio-culturais como espaços educativos (família, rua, bairro, escola e seus materiais e 

relações, meios de comunicação, etc.) na formatação contínua dessa identidade; o desafio de 

se trabalhar com as diferenças em um contexto histórico de origem etnocêntrica, de 

colonizado/colonizador, o discurso sobre o outro; o lugar da semântica nessa constituição 

identitária, ou seja, as relações entre linguagem, pensamento e conduta. A autora explicita o 

lugar dos materiais pedagógicos e os referenciais humanos como elementos constituintes de 

posturas identitárias. Nesse sentido, já em 1987, temos textos que indiciam um papel 

importante por parte do contexto educacional na definição identitária do sujeito criança. Um 

exemplo dado pela autora nos deu o gancho para uma atividade aplicada no campo da 

presente pesquisa. A autora detalha a importância da representatividade identitária nos 

materiais didáticos – imagens de negros das mais diversas tonalidades de pele, de expressões 

culturais das mais diversas origens -, bem como desses diferentes sujeitos de etnias diversas 

exercendo as mais diversas ocupações na sociedade.  

O trabalho aponta a necessidade de se ter investimento de formação do olhar e do 

pensamento de profissionais da educação, mas também das famílias, que como grupo social 

de origem se constitui também em sujeito coletivo essencial na configuração das identidades 

da criança.  

 Além de mais alguns textos sobre educação e identidade (LOPES, 1987; BARBOSA, 

1987), o Caderno 63, da Fundação Carlos Chagas traz um apanhado de artigos e debates que 

já indiciavam nesse final dos anos oitenta um panorama questionador sobre o papel das 

práticas escolares e seus elementos materiais e simbólicos na constituição identitária do 

sujeito criança. Entre eles encontram-se os artigos e debates acerca dos diagnósticos de 

desigualdades no sistema escolar; propostas e experiências de implantação de currículo; 

análise e propostas em relação ao livro didático e relatos e avaliação de experiências 

educacionais.  

  Os ‘Cadernos do Núcleo de Estudos Negros (NEN)’, de Santa Catarina, com oito 

volumes publicados entre 1997 e 2002, trazem trabalhos que tratam de identidade negra e 

educação, das práticas referentes à diversidade brasileira (étnica, regional e de gênero) em 

diferentes áreas disciplinares. A origem regional de seus autores, assim como o campo nos 

quais foram realizadas as pesquisas são diversas, abrangendo do norte ao sul do país, 

possibilitando uma visão das problemáticas tratadas em diferentes contextos do país.  

A partir desse olhar pergunto: qual o lugar dessa criança  negra que compõe o conjunto 

de sujeitos que é citado como sujeito dos objetivos dessa escola?  
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Parece necessário refletir sobre o caráter político da prática pedagógica e entender que 

papel ela desempenha na formação dos sujeitos. O entendimento é de que sua função não se 

resume à transmissão do saber formal, mas, sobretudo na produção da cultura, que ultrapassa 

esse saber formal e abrange sentidos mais amplos, modelos comportamentais, valores, 

sentidos, concepções de vida e de mundo. A escola, como veículo de produção do saber que 

fomenta o fazer cotidiano, atua sustentada em ideologias embasadas na visão de mundo e de 

ser humano dos diversos membros da sociedade. Nessa diversidade que a compõe, uma 

concepção hegemoniza-se, muitas vezes imbricada nos reducionismos culturais, que se 

processam e se reproduzem na escola através das interações e práticas cotidianas.  

Para a população negra, a escola tem, de modo geral, se constituído em um veículo cujo 

acesso tem sido parcialmente negado. Evidências desse fato têm se constituído em 

argumentos para desmistificação do mito da democracia racial brasileira. As estatísticas 

oficiais, além de um número significativo de pesquisadores, dão conta do caráter étnico-racial 

da desigualdade brasileira (Paixão, 2000; Gonçalves, 2000; Ribeiro, 1999; Gonçalves & 

Silva, 1998; Valle e Hasenbalg, 1992).  

O caráter étnico-racial  da desigualdade social brasileira é apontado por Paixão (2003) a 

partir dos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): Segundo a PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio) de 1997, há uma diferença significativa entre 

as taxas indicadoras de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano); diferença essa expressa 

nos seguintes dados: taxa da alfabetismo para a população branca em 1997 era de 91%, 

enquanto a da população negra era de 78%. A taxa de escolaridade da população branca ficava 

em 82% e da população negra, 73%.  

Alguns autores têm apontado a relação entre a forma como a escola lida com a 

diversidade dos seus sujeitos em suas práticas e a reprodução da desigualdade social 

brasileira. Isso inclui a dualidade qualitativa dessa escola na perspectiva das classes sociais, 

mas indicia também possibilidades de fatores intra-escolares relacionados a possíveis 

tratamentos inferiorizantes de negação identitária, ou de silenciamento e não 

representatividade que, segundo trabalhos de pesquisa existentes atingem esses sujeitos no 

contexto escolar. São procedimentos educativos sustentados pela cultura do racismo em sala 

de aula, como nos informam Cavalleiro (2000) Lima (2000); Silva (1999); Trindade (1994); 

Gonçalves (1985). Um exemplo dessa relação da criança negra na escola é trazido por 

Gonçalves (1985, p.318, grifo do autor) que afirma que: 

educar criança negra pressupõe, entre outras coisas já analisadas, quebrar o silêncio que a 
cerca.Tarefa difícil, à medida que o silêncio manifesta-se como ritual pedagógico e como tal 
impõe-se a todos os membros da escola, sem exceção, embora o ato de ‘silenciar’ tenha para cada 
um significados diferentes.  
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A trajetória de luta dos Movimentos Sociais Negros e de educadores engajados na luta 

por uma política educacional igualitária tem encampado à reivindicação por uma ampliação 

qualitativa da educação que contemple a demanda da população negra. Ela inclui tanto as 

condições estruturais materiais do sistema educativo, quanto a resignificação curricular da 

escola. Essa resignificação curricular vincula-se às concepções de mundo, de conhecimento, 

de cultura e de ser humano, trabalhadas na prática pedagógica.  

 

3. Algumas Considerações 

Nesse sentido, as pesquisas que abordam as relações étnico-raciais e currículo, do 

racismo no cotidiano escolar e da trajetória negra no sistema educacional apontam que o 

sentido “estésico”7, construído pelo racismo brasileiro em relação a tudo que remete à 

ancestralidade africana tem subtraído a valorização dos repertórios culturais   negra.. Em 

conseqüência, atribui-se de inferioridade intelectual, cultural, social e humana à população 

negra, no pensamento social e no imaginário popular; sentidos que se refletem nas 

possibilidades educacionais e sociais destes. E o contexto da escola, espaço polifônico de 

criação e recriação de sentidos torna-se fértil campo de reprodução e transformação dessas 

relações. Cabe aos sujeitos envolvidos nesse espaço buscar o entendimento do lugar do 

currículo nas práticas da escola, onde fazeres e relações se entrelaçam numa relação com a 

didática e se constituem em foco de intervenção das iniciativas voltadas para a construção de 

práticas pluriculturais.  
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