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RESUMO

Esta pesquisa objetivou  verificar como as Orientações e Ações para a Educação Étnico-Raciais contribuem para o trabalho da questão étnico-racial na Educação Infantil. A

Educação Infantil no Brasil enfrenta um momento importante de sua história, uma vez que, as políticas públicas estão sendo cada vez mais focadas para esse nível de ensino.

Podemos destacar os documentos norteadores, tais como os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicados em 1998, as orientações curriculares

estaduais e municipais, e também o avanço das legislações que pretendem garantir o atendimento à infância.

Além do que, o interesse em realizar esta pesquisa surgiu de nossa percepção da diversidade como um assunto velado dentro da Escola, sobretudo na Educação Infantil. A

nossa vivência dentro da escola fez com que despertasse em nós a busca por explorar a diversidade afim de buscar a inclusão das crianças negras em nosso cotidiano. Sabemos

das dificuldades das professoras desse nível de ensino de enfrentar essas questões que são caras, pois partem do subjetivo de cada pessoa e também das formas de se

trabalhar tal tema em sala de aula.

Esse trabalho é uma pesquisa teórica que compreende o diálogo entre autores e conceitos que são pertinentes ao nosso objeto de pesquisa. Inferimos que o documento

analisado se insere em uma publicação do Ministério da Educação e Cultura - MEC, ou seja, compõe uma das políticas públicas para a diversidade. 

Alertamos para o fato que essa publicação é de 2006, constituiu-se a partir de avanços na legislação quanto à questão da diversidade. Em 2003, foi aprovada a Lei Federal

nº10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio. Destacamos que essa lei altera a LDB,

nesse sentido objetiva promover uma educação que valorize e, ao mesmo tempo, reconheça a diversidade. Consideramos a escola como o local privilegiado para que seja

trabalhada a questão da diversidade. De acordo com os PCN´S a educação escolar corresponde a um espaço sociocultural e institucional responsável pelo trato pedagógico do

conhecimento e da cultura.Trata-se de uma pesquisa exploratória. A pesquisa está dividida em cinco partes. A primeira parte, intitulada “Um breve histórico da Educação Infantil”

apresenta um panorama histórico da Educação Infantil até a atualidade. A segunda parte aborda o caminho metodológico da pesquisa. A terceira apresenta a Educação para as

Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil, destacando a necessidade de uma prática pedagógica coerente com as relações étnico-raciais. A quarta parte apresenta os

conceitos abordados no documento do MEC e sua análise diante dos autores pesquisados. A análise dos textos nos possibilitou a escolha pelos seguintes descritores:

diversidade cultural, criança, infância, identidade, identidade negra, raça, etnia, cuidar, educar, afeto. Por fim, há uma avaliação sobre uma Educação para as relações

étnico-raciais na Educação Infantil. Nessa perspectiva, buscou, por meio da análise das concepções mapeadas, identificar as contribuições da produção acadêmica sobre a

temática das relações étnico-raciais.
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