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RESUMO

As relações étnico raciais são temas atuais da nossa sociedade, mas pouco valorizados. Muitas escolas acreditam que não é necessário tratar 
especificamente a questão racial e ficam somente com mediações superficiais. As professoras não refletem coisas simples como a questão do 
lápis cor de pele (rosa claro), representar a cor de pele da pele de quem, ou até mesmo a aceitação e respeito ao colega que é diferente por sua 
cor ou seu cabelo afro ou até mesmo a aceitação e respeito ao colega que é diferente por sua cor ou seu cabelo afro. Após observar em várias 
escolas a omissão em tratar a questão da diversidade racial, impondo a cultura brasileira nos estudantes de forma etnocêntrica e sem valorizar a 
cultura afrodescendente surgiu o interesse de estudo da temática, porque o trabalho realizado com as crianças da educação infantil é responsável 
pela constituição das mesmas como sujeitos críticos e reflexivos. A formação integral desse sujeito depende do trabalho escolar que é realizado 
com as crianças. No que tange à discussão da afrodescendência, as ações afirmativas, que são as atitudes ou intervenções com finalidades de 
eliminar o preconceito e racismo, quando utilizadas pelos professores impactam na formação da identidade das crianças, pois influencia na 
autoestima e no desempenho escolar dos alunos. As ações afirmativas conscientizam os alunos a respeitarem uns aos outros e promove uma 
educação igualitária. Em vista disso, o objetivo desta pesquisa é identificar as ações afirmativas desenvolvidas pelos professores com relação as 
questões étnico-raciais na educação infantil para favorecer a construção da   identidade das crianças. A caracterização da pesquisa foi: 
bibliográfica, empírica, qualitativa, exploratória e indutiva. Foi realizado um estudo de caso e como instrumento de pesquisa utilizou-se a 
entrevista semiestruturada. O estudo foi desenvolvido em uma escola privada de Taguatinga-DF, com 3 professores da educação infantil. A análise 
de sados se deu por meio da análise de conteúdos e indica que o trabalho desenvolvido pelos professores entrevistados no que tange às ações 
afirmativas são tanto sistematizadas quanto com finalidade específica. Comumente as ações afirmativas são em situações de preconceito que 
acontecem na escola e poucas vezes como prevenção do racismo na escola. Nenhum professor conhecia o termo ações afirmativas, mas 
aplicavam à prática de sala de aula. Os professores também não tinham conhecimento da lei federal 10639/03 que obriga o ensino da “História e 
Cultura Afro-Brasileira”. Somente uma professora citou conhecer um documento que trata sobre a diversidade ou sobre a afrodescendência – a 
base nacional comum curricular. Ambas acreditam ser importante o trabalhar as ações afirmativas em sala de aula para combater o racismo, 
preconceito e formar a identidade cultural das crianças. As entrevistadas também disseram que o projeto político pedagógico da escola inclui 
trabalho com a afrodescendência através de projeto de leitura, teatros e projeto desenvolvido na semana de conscientização negra em 
novembro, e alegaram que a escola disponibiliza recursos para trabalhar a temática da afrodescendência na escola, como uma família de 
fantoches negros citada por todas. As professoras também disseram que o ideal é começar o quanto antes a trabalhar as questões étnico-raciais 
porque é mais fácil da criança aceitar uma possível mudança de pensamento. Assim sendo, os resultados deste estudo indicam a necessidade do 
uso das ações afirmativas constantemente em suas práticas, e não somente em uma data especial, através de 2 livros na escola ou quando 
acontece uma situação de preconceito em sala de aula. É preciso nas formações continuadas discutir sobre um trabalho mais efetivo para que os 
professores utilizem em sua prática cotidiana as ações afirmativas, fazendo com que os alunos respeitem as diferenças étnico-raciais. O professor 
deve propiciar diversos momentos e formas tais como leituras, projetos, brincadeiras
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