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RESUMO 

MENDONÇA, Maria Martinha Barbosa. Quais cores tem uma escola de excelência em 

Realengo? Uma Análise do Perfil Étnico-Racial dos Estudantes Ingressantes por Sorteio 

na Educação Infantil do Colégio Pedro II. 2018. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Este trabalho apresentou uma análise do perfil discente da educação infantil do Colégio 

Pedro II, CREIR (Centro de Referência em Educação Infantil de Realengo). Analisamos 

os indicadores de cor/raça, renda familiar e local de moradia, dados institucionais 

disponíveis na página oficial da escola no link “CPII em Números” que apresentam dados 

relativos aos anos de 2014/2015 e 2016 de todos os campis desta instituição federal. Tal 

análise embasou-se nos dados nacionais da última pesquisa do IBGE de 2010 sobre a 

situação da população negra brasileira, combinada com os dados relativos a zona oeste 

do município do Rio de Janeiro, onde fica localizada a única unidade de educação infantil 

desta escola. Optou-se pela abordagem Dialética, com vistas na valorização da relação de 

dados quantitativos com dados qualitativos pois, considera-se que as contradições, 

intrínsecas às ações e realizações humanas são melhor analisadas quando combinamos 

análises objetivas e subjetivamente. Ressaltamos que o esforço de apresentar dados, 

especialmente, condições de vida e escolaridade, apartados por cor/raça é primordial para 

entender que desigualdades sociais/raciais precisam, urgentemente, serem 

desnaturalizadas. E argumentamos em defesa das políticas de ação afirmativa com recorte 

racial na educação infantil como mecanismo de reparação de séculos de desigualdades 

raciais na sociedade brasileira, e para isso, concluímos que esta instituição, socialmente 

referenciada como de excelência, tem a possibilidade de ser pioneira num processo de 

reparação que se inicie nos primeiros anos de vida da criança negra. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Perfil Étnico-racial. Colégio Pedro II.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

MENDONÇA, Maria Martinha Barbosa. What colors have a school of excellence in 

REALENGO? An analysis of the ethnic-Racial profile of students entrance by draw in 

the early children's education of the Colégio Pedro II. 2018. 98 l. Final Paper 

(specialization in teaching of History of Africa) – Colégio Pedro II, Pro-Rectory of Post-

graduation, research, extension and culture, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

This work presented an analysis of the student profile of the early children's education of 

the Colégio Pedro II, CREIR (center of reference in children's education of Realengo). 

We analyze the indicators of color/race, family income and place of residence, 

institutional data available on the official page of the school in the link "CPII em 

Números" that present data relating to the years 2014/2015 and 2016 of all the units of 

this federal institution. This analysis originated in the national data of the last research of 

the IBGE of 2010 about the brazilian black population, combined with the data related to 

west zone of the municipality of Rio de Janeiro, where the only unit of early children's 

education is located on this School. It was opted for the dialectic approach, with a view 

to valuing the relation of quantitative data with qualitative data because, it is considered 

that the contradictions, intrinsic to the actions and human achievements are better 

analyzed when we combine analyses objectively and subjectively. We emphasize that the 

effort to present data, especially, conditions of living and schooling, separated by 

color/race is paramount to understand that social/racial inequalities urgently need to be 

denaturalized. And we argue in defense of affirmative action policies with racial clipping 

in early child education as a mechanism for repairing centuries of racial inequality in 

Brazilian society, and for that, we conclude that this institution, socially referenced As 

Your Excellency, you have the possibility of being a pioneer in a reparation process that 

begins in the first years of the black child's life. 

 

 

 

 

Key words: Child education. Ethnic-racial profile. Colégio Pedro II.  
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1 INTRODUÇÃO 

Se faz necessário identificar o sujeito que pesquisa, ele não surge do nada e não 

é neutro. Sou mulher, nordestina, nascida e criada no Maranhão, filha de mãe negra, 

analfabeta e empregada doméstica com pai branco semianalfabeto, marceneiro. 

Trarei de forma breve a minha trajetória, e como nesta, foi se desenhando a 

necessidade do trabalho que hora apresento.  

Trabalhei como empregada doméstica dos quinze aos dezoito anos, iniciando a 

militância política no movimento estudantil aos dezessete anos e migrando para o Rio de 

Janeiro aos vinte e um. No Rio de Janeiro a minha vida laboral foi majoritariamente no 

setor de teleatendimento. Virei mãe aos vinte e quatro anos de um companheiro que veio 

do Pará. Na pós-separação, depressiva e com um bebê de 2 anos, sem família no Rio de 

Janeiro, consegui o meu maior sonho, entrar na graduação de uma universidade pública. 

Na época ainda não havia cotas na Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Ingressei na graduação de Pedagogia e, devido ao trabalho, quase perdi a 

matrícula no primeiro semestre, conseguindo cursar de verdade do período de 2009 a 

2014. Nesse período, em 2012, me torno mãe pela segunda vez. Apesar do trabalho e da 

maternidade atuei como parte da coordenação do Diretório Acadêmico Anísio Teixeira, 

entidade de representação estudantil.  

A atuação como membro dirigente desta entidade proporcionou participações 

em debates sobre a universidade, como: democratização, permanência e acesso, além dos 

debates em torno da expansão do projeto de extensão conhecido como Creche UFF e da 

necessidade dos filhos de estudantes que iam para a universidade com seus responsáveis 

poderem adentrar ao espaço do restaurante acadêmico, conhecido como bandejão. Neste 

período era integrante de uma organização partidária que publicamente se posicionava 

contrária à toda e qualquer política implementada pelo governo do Partido dos 

Trabalhadores – PT. 

 Em torno da permanência, as pautas sobre assistência estudantil para mulheres 

estudantes passavam pela expansão da Creche UFF e o acesso dos filhos e filhas das 

estudantes nesta instituição de educação infantil, parte da UFF, que fica localizada ao lado 

da bandejão do campus Gragoatá, e do Bloco D – Faculdade de Educação, no bairro de 

São Domingos em Niterói.  

A Creche UFF nasce em 1997 após um longo processo de lutas da comunidade 

universitária que durou 10 anos, transformando-se em um projeto de extensão que 

possibilitasse o atendimento a crianças de 0 a 6 anos e que fosse um campo de 
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investigação e prática em que se possibilitasse a formação profissional e acadêmica em 

Educação Infantil de estudantes de graduação e pós-graduação.  

Se manteve assim, apesar dos embates e debates sobre ampliação, acesso, 

investimento até que a resolução nº 1 de 10 de março de 2011, publicada pelo 

MEC/CNE/CEB fixou as normas de funcionamento para as unidades federais de 

educação infantil na qual a Creche UFF foi enquadrada. 

Neste período, ainda que o Programa de Apoio e Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI, tivesse iniciado sua implementação em 

2007, os debates ainda estavam efervescentes entre os que eram favoráveis e contrários 

ao programa e as consequências para universidade. 

A defesa de uma universidade mais democrática e acessível, que garantisse a 

permanência de seus estudantes, assim como os debates em torno das ações afirmativas 

para a população negra e indígena no ensino superior faziam parte do nosso cotidiano na 

faculdade de educação e esse debate era frequentemente cruzado como direito das 

crianças à educação infantil e a democratização da Creche UFF à comunidade escolar. 

Na condição de mulher, mãe e trabalhadora, a Creche UFF foi determinante para 

conseguir seguir a vida de estudante universitária e concluir a graduação, pois a criança 

permanecia de 08h às 18h, de segunda a sexta, com educação integral de qualidade. 

No entanto o acesso da criança se deu ao fato de seu progenitor ser servidor da 

instituição à qual a Creche UFF era vinculada. Dificilmente pela lista de filhos de 

estudantes essa criança teria conseguido a vaga, tendo em vista que eram, e atualmente 

continua sendo, somente com 60 vagas. 

Nesse período o sistema de acesso às vagas era proporcionalmente dividido entre 

as categorias de servidores técnicos, estudantes e docentes da Universidade Federal 

Fluminense, sendo que a lista de filhos de estudantes era desproporcional à lista de filhos 

de servidores e docentes. 

Somente em 2012 as escolas ligadas à Instituição Federal de Ensino Superior – 

IFES, foram equiparadas aos Institutos Federais de Educação – IFs e no ano de 2013 a 

Creche UFF passou a atender não mais apenas as categorias de Técnicos Administrativos 

em Educação, Docentes e Estudantes desta universidade, esta que foi uma vitória para a 

comunidade em torno da Universidade Federal Fluminense. 

 A Creche UFF, portanto, ficou vinculada ao Colégio Universitário Geraldo Reis 

– COLUNI (Colégio de Aplicação da UFF), como seu núcleo de Educação Infantil e sua 

forma de acesso passou a ser através de edital público com um sistema de sorteio aberto 
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a toda comunidade interna e externa. Que foi uma grande vitória, pois, em torno da 

universidade e do COLUNI, coexistem várias comunidades como os Morros do 94, Morro 

do Palácio e Morro do Estado, com uma grande demanda de crianças as quais seus 

responsáveis não eram servidores, professores ou estudantes da UFF. 

No ano de 2009, ao ficar desempregada, tornei-me bolsista de extensão num 

projeto no COLUNI. Foi novamente mais um momento de reflexão sobre os colégios de 

aplicação, escola integral, currículo e o perfil das crianças que tinham acesso à essa 

educação escolar que proporcionava diversas atividades de lazer, extraclasse em música, 

alimentação balanceada e projetos variados. Combinada a um serviço de orientação e 

assistência estudantil que não tem disponível nas escolas das redes municipal e estadual, 

me fez pensar como esta escola diferenciada poderia ser potencialmente um fator de 

mudanças para as crianças oriundas de famílias mais pobres, em especial as negras. 

Entre encerramento do projeto e o desemprego, minha filha, então com sete anos, 

foi sorteada para o segundo ano do ensino fundamental I no Colégio Pedro II, unidade 

Tijuca I.  

Este foi mais um momento de reflexão: vivenciar uma escola pública de 

qualidade em que a maioria dos colegas da minha filha eram brancos e de classe média, 

me fez pensar novamente sobre o que discutia na universidade quanto a quem frequenta 

as escolas básicas federais, como também repensar os programas de expansão e as cotas 

raciais como processos iniciais de reparação histórica para a população negra desde o 

início da vida escolar. 

A experiência no cargo de Agente Coordenador de Turno1, foi o que subsidiou 

as primeiras comparações empíricas entre as redes. No ano de 2014 fui aprovada e 

convocada para assumir o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais na função de 

Assistente de Alunos no Colégio Pedro II. Toda a vivência como estudante, militante e 

mãe trabalhadora estudante universitária, combinada com as experiências da luta pela 

educação infantil na UFF e as experiências na rede municipal de Niterói, transformaram-

se em angústias sobre as demandas de política pública para crianças pequenas, 

principalmente no que tange o acesso às escolas reconhecidamente de excelência. 

                                                             
1 Cargo similar ao assistente de alunos (inspetor) no Colégio Pedro II, em que trabalhei, atuando na rede 

municipal de Niterói no período de outubro de 2012 a agosto de 2014, no bairro Barreto, na Escola Professor 

André Trouche, escola que atendia grande parte das crianças oriundas das comunidades, favelas, próximas 

à escola, como o Morro do Marítimos e Buraco do Boi. 
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Lotada no campus Humaitá I (1º ao 5º ano), localizado na época, no bairro 

Lagoa, tive meu primeiro estranhamento, a impressão que estava numa escola privada de 

classe média alta.  

Na atuação como militante sindical na base da categoria do Sindicato dos 

Servidores do Colégio Pedro II – SINDSCOPE, busquei entender e olhar sobre este 

espaço que estava trabalhando. Um dos debates que surgem no seio do espaço sindical 

era da invisibilidade dada à educação infantil do CPII, localizada em Realengo, Zona 

Oeste, ainda que os outros campi do Complexo Realengo estivessem sempre em pauta.  

Neste período, nas reuniões dos núcleos de base do sindicato, as professoras e 

servidoras do CREIR apontavam que devido a não existência de outros núcleos de 

educação infantil na escola, as pautas específicas desta etapa escolar não eram 

evidenciadas nem nos espaços sindicais e nem nos espaços institucionais das escolas e 

uma das causas era o fato da educação infantil não ser uma unidade, mas, estar atrelado a 

Realengo I. 

Novamente a educação infantil cruza os espaços de debates. Pelas experiências 

tidas, inclusive sobre o debate de acesso e permanência, o perfil do aluno que entrava por 

sorteio, em especial na Educação Infantil em uma escola de excelência da Zona Oeste era 

uma questão a ser enfrentada. 

Em 2016, ao ingressar na primeira turma de Especialização em Ensino de 

História da África, do Colégio Pedro II, através das aulas e das leituras foi possível um 

olhar mais aprofundado que levasse a compreender a construção do Brasil, situação 

econômica e educacional da população negra historicamente, o debate em torno da 

identidade racial e o significado da luta do povo negro e das ações afirmativas como 

caminho para uma reparação à comunidade negra brasileira.  

A especialização foi chave para refletir sobre as políticas de ação afirmativa de 

cunho racial na instituição. Comecei a pensar desde o acesso à permanência no Colégio 

Pedro II.  

O sorteio como sistema de acesso no ensino fundamental I é a regra nas escolas 

reconhecidamente de qualidade no Brasil, que são geralmente exemplificadas nos 

Colégios de Aplicação das universidades públicas, estaduais e/ou federais. 

Sobre este sistema de acesso, porém, se apresentou as seguintes questões: 

• Será que o sorteio democratiza o acesso ao Colégio Pedro II para 

população negra no Rio de Janeiro? 
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• É possível afirmar que o acesso à educação infantil do Colégio Pedro II - 

CREIR (Centro de Referência da Educação Infantil Realengo) através de 

sorteio, garante às crianças negras da Zona Oeste igual direito de acesso? 

• Será que uma política de acesso racializada desde a primeira etapa da vida 

escolar, permitiria ou não, uma reparação mais precoce? 

 

1.1 A educação Infantil como objeto da pesquisa 

 

A pesquisa tem como campo a documentação do Centro de Referência em 

Educação Infantil de Realengo do Colégio Pedro II – CREIR no que diz respeito ao perfil 

discente que acessou por sorteio a unidade. Complementada por entrevistas a 

profissionais ligados ao processo administrativo de seleção.  

O acesso e análise da documentação foram orientados e respaldados por uma 

bibliografia acerca da historiografia da educação da população negra e ações afirmativas 

na educação básica no Colégio Pedro II. 

Escolhi seguir os processos do ciclo de pesquisa proposto por Minayo (2016), 

que consiste em fase exploratória, trabalho de campo, análise e tratamento de material 

documental citando o acesso de crianças negras a escolas públicas de excelência como no 

caso do Cap UERJ. 

A opção por seguir o ciclo de pesquisa se deu pela possibilidade de não ficarmos 

fechados em fórmulas estanques, mas, seguir etapas e processos que se complementam, 

tendo em vista, que ainda que se pense e faça um trabalho com começo, meio e fim, este, 

por essência, é provisório.  

Uma pesquisa que se inicia, mas, não se fecha por completo é própria dos 

fenômenos e teorias sociais pois tem seus tempos históricos e a pesquisa social deve 

compreender e respeitar esta dinâmica. 

Optamos, pois, pela abordagem Dialética, já que, podemos trabalhar tanto com 

a valorização da quantidade quanto da qualidade, considerando que as contradições são 

intrínsecas às ações e realizações humanas, em especial na pesquisa. 

 Como afirma Minayo (2016, p.24): 

advogamos a importância de trabalhar com a complexidade, a 

especificidade, e as diferenciações internas dos nossos objetos de 

pesquisa que precisam ser, ao mesmo tempo, contextualizados e 

tratados em sua singularidade. Acreditamos na relação fértil e 

frutuosa entre abordagens quantitativas e qualitativas que devem ser 

vistas em oposição complementar. 
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Considerando que é inerente a pesquisa social, o movimento inesgotável entre 

parte e todo, entre interioridade e exterioridade dos fenômenos, é sob o olhar da Dialética 

que focalizaremos o pensar sobre a relação da quantidade, percebendo como uma das 

qualidades dos fatos e fenômenos. (MINAYO, 2016) 

Portanto, o estudo de caso do Colégio Pedro II, no Centro de Referência em 

Educação Infantil de Realengo tem relevância na busca de uma análise que combine 

dados quantitativos alinhavados com as análises qualitativas. Nos auxiliando na 

compreensão dos problemas sociais que se apresentam neste espaço e sirvam para 

delimitar propostas de superação destes problemas, mas que possam subsidiar novas 

questões. 

Com este trabalho pretende-se analisar o perfil das crianças do Centro de 

Referência em Educação Infantil de Realengo, disponibilizado no link CPII em Números, 

na página virtual da instituição Pedro II referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, 

comparando-os com os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010) sobre a situação da população negra no que tange o acesso à 

bens e serviços, em especial à educação no Brasil e com recorte no município do Rio de 

Janeiro. 

Neste sentido, nos propomos à: 

I. Analisar o perfil socioeconômico e racial dos estudantes da 

educação infantil do CREIR. 

II. Construir uma análise comparativa sobre o acesso à educação pela 

população negra com ênfase na educação infantil no Brasil, enfocando o 

município do Rio de Janeiro através dos dados disponibilizados no censo do 

IBGE de 2010. 

III. Avaliar se o sorteio é um sistema de acesso que atende, 

proporcionalmente, à demanda local de crianças negras na faixa etária da 

educação infantil. 

Este trabalho está em organizada em três capítulos. Primeiro, apresentamos 

brevemente a história do povo negro na formação do Brasil, sua luta por cidadania e 

direitos com ênfase na educação e na função da Escola como espaço de reparação 

histórica para a população negra.  

No segundo capítulo contextualizaremos o campo da pesquisa, demonstrando e 

analisando os dados com base na página “CPII em Números”, disponível na página oficial 
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do Colégio Pedro II. Dados estes, com recorte no perfil discente do CREIR, fazendo um 

paralelo com os dados e análises sobre o acesso à educação da população negra no Brasil 

e, em especial, no município do Rio de Janeiro, analisando as formas de acesso das 

crianças de 3 a 5 anos na educação infantil no colégio Pedro II. 

No terceiro capítulo apresentamos considerações em torno deste trabalho e seu 

possível aprofundamento em temas que se tornaram relevantes ao longo da pesquisa, mas, 

por não ser objeto direto deste trabalho, poderão voltar em outra oportunidade. Este 

capítulo tende a ter um fechamento propositivo para a comunidade escolar ora pesquisada. 

Concluindo com a defesa da reserva de vagas raciais para o sorteio, única forma de acesso 

de crianças na primeira etapa da educação básica no CPII. 

Por fim, acrescentamos ao final deste estudo um plano de aula (Anexo A) 

referente ao tema a que nos propomos a refletir, sendo este um requisito fundamental para 

a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso em pós-graduação voltada para o Ensino. 

Assim, pensamos em uma aula para o 2º ano do Ensino Médio voltada para a análise das 

desigualdades raciais e sociais no contexto escolar. Em especial, mantendo o foco do 

acesso da população marginalizada às escolas de excelência, como as unidades do 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, propomos como atividade pedagógica a investigação 

das bases elitistas e racistas da educação brasileira. 
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2 BREVE HISTÓRIA DOS NEGROS NO BRASIL. 

 

Para compreender o papel da educação e consequentemente a função da Escola 

num contexto de reparação negra, precisamos, transcorrer, mesmo que de forma breve, 

sobre o processo de construção do Brasil. 

A construção social e econômica brasileira, já foi muito estudada pelos 

intelectuais sobre as consequências do passado escravista no Brasil. Também foi bastante 

analisada como esse passado onerou a vida da população negra que se manteve aqui. 

Onerou, primeiramente a vida da população africana, trazida forçadamente e escravizada. 

E consequentemente, interferiu e determinou, até os dias de hoje, a vida de seus 

descendentes, a população negra da sociedade em que vivemos. 

O Brasil é um país que teve sua construção pautada sob o pilar da escravidão, 

desenvolvendo-se com um caráter, ideias e práticas racistas. (SANTOS, 2015). 

Infelizmente, estas ideias e práticas se mantém no imaginário social da atualidade. 

Parte da manutenção desse ideário se deve à construção da ideia raça2 que foi 

amplamente difundida no contexto de formação do Brasil numa perspectiva biológica, 

social e religiosa. Desta forma, serviu para justificar a escravidão e todo o tipo de 

atrocidade cometido contra os povos africanos que aqui estavam, ao mesmo tempo que 

orientava a sociedade para uma compreensão e naturalização das relações de exploração 

baseadas nas diferenças raciais. 

Por isso, as relações entre os diversos grupos étnicos-raciais que formaram e 

formam este país, são marcadas por desigualdades em muitos aspectos da vida, desde o 

campo dos direitos básicos até a reprodução de preconceito nas relações interpessoais. 

O racismo científico e religioso serviu como base da atuação das elites brasileiras 

e tornou-se determinante para um comportamento segregacionista por parte dos brancos 

contra negros, levando a uma autonegação de identidade da pessoa negra. 

Moura (1988 apud SANTOS, 2015, p. 198) aponta que: 

a imagem do negro tinha de ser descartada de sua dimensão humana. 

De um lado havia necessidade de mecanismos poderosos de repressão 

para que ele permanecesse naqueles espaços sociais permitidos e, de 

outro a sua dinâmica de rebeldia que a isso se opunha. Daí a necessidade 

de ser ele colocado como irracional, as suas atividades de rebeldia como 

patologia social e mesmo biológica.  
 

                                                             
2 Ainda que estejamos aqui apontando sobre a da construção do conceito utilizado para justificar o Racismo, 

entendemos Raça como “um conceito relacional que se constitui histórica, política e culturalmente.” 

(GOMES, 200, p.85) Livro: Racismo e antirracismo na educação: Repensando nossa escola Eliane 

Cavalleiro (org.) 
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No quadro do capitalismo mundial para as elites, um país desenvolvido 

necessitava ser repensado e reorganizado para ser inserido na nova ordem que se 

apresentava. Com esse entendimento, os setores dominantes viam negativamente o fato 

de o país estar marcado majoritariamente por uma população negra e/ou mestiça e desta 

forma temiam o risco de desestabilidade ocasionadas por possíveis conflitos raciais. 

(SANTOS, 2015). 

 É nesse contexto que se justifica a política de branqueamento (BENTO, 

2012), combinada com a propagação da democracia racial (MUNANGA, 2016; BENTO, 

2012; GOMES, 2005) e são utilizadas pela elite brasileira para mascarar as diferenças 

raciais. Assim, o Brasil pós-abolição e na sequência com a instalação da república, coloca 

os intelectuais da elite brasileira na busca por uma identidade nacional que teria como 

tarefa construir a nova categoria de cidadãos não negros, embranquecidos ou 

completamente brancos (MOURA, 1983 apud SANTOS, 2015). 

A solução proposta pela elite estava pautada num ideário eugenista.3 Esta, 

almejava um branqueamento biológico através da miscigenação, mas, também 

branqueamento cultural, a ideia de cultura hegemonizada com os padrões europeus, em 

que se garantisse a médio e longo prazo uma hegemonia da raça branca sobre todas as 

outras encontradas no Brasil.  

A teoria do branqueamento funcionou também como uma forma de “desarticular 

ideologicamente e existencialmente o seguimento negro através de sua autoanálise.” 

(MOURA, 1983, p.126 apud SANTOS, 2015, p.199). Os reflexos desta política se 

materializaram na autonegação do corpo negro. 

A outra tática das elites foi a mistificação de uma democracia racial, apontando, 

ideologicamente, uma igualdade de oportunidade nas relações de trabalho como 

“competição democrática” na sociedade capitalista. (MOURA, 1983 apud SANTOS, 

2015). Gomes (2005, p. 57) afirma que: 

 

O mito da democracia racial pode ser compreendido, então, como 

uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial 

entre brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, 

afirmando que existe entre estes dois grupos raciais uma situação 

de igualdade de oportunidade e de tratamento. Esse mito 

                                                             
3Eugenista surge do termo Eugenia: Disseminada por Francis Galton, responsável por criar o termo, em 

1883. Ele imaginava que o conceito de seleção natural de Charles Darwin também se aplicava aos seres 

humanos. Pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro 

para membro da família e, assim, justificar a exclusão dos negros, imigrantes asiáticos e deficientes de 

todos os tipos. Disponível em: https://www.geledes.org.br/o-que-foi-o-movimento-de-eugenia-no-brasil-

tao-absurdo-que-e-dificil-acreditar/ Acesso em 25/05/2018. 

https://www.geledes.org.br/o-que-foi-o-movimento-de-eugenia-no-brasil-tao-absurdo-que-e-dificil-acreditar/
https://www.geledes.org.br/o-que-foi-o-movimento-de-eugenia-no-brasil-tao-absurdo-que-e-dificil-acreditar/
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pretende, de um lado, negar a discriminação racial contra os 

negros no Brasil, e, de outro lado, perpetuar estereótipos, 

preconceitos e discriminações construídos sobre esse grupo 

racial. Se seguirmos a lógica desse mito, ou seja, de que todas as 

raças e/ou etnias existentes no Brasil estão em pé de igualdade 

sócio racial e que tiveram as mesmas oportunidades desde o 

início da formação do Brasil, poderemos ser levados a pensar que 

as desiguais posições hierárquicas existentes entre elas devem-se 

a uma incapacidade inerente aos grupos raciais que estão em 

desvantagem, como os negros e os indígenas. Dessa forma, o 

mito da democracia racial atua como um campo fértil para a 

perpetuação de estereótipos sobre os negros, negando o racismo 

no Brasil, mas, simultaneamente, reforçando as discriminações e 

desigualdades raciais (GOMES, 2005, p. 57). 
 

A ideia de convivência sem conflitos, onde negros e brancos convivem 

harmoniosamente com igualdade de oportunidades atua como mantenedor do status quo 

onde a população negra se mantém em posições sociais inferiores à população branca. O 

mito da democracia racial serve somente para mascarar a formação histórica de 

desigualdades entre negros e brancos no Brasil. 

Ainda que essa desigualdade nas relações raciais brasileira tenha servido como 

mecanismos de reprodução do racismo nas instituições, contraditoriamente, serviu como 

baluarte da luta por reparação histórica à população negra. 

Muitos autores avaliam como pouco significativas a combinação da Lei da 

Abolição da escravatura em 1988 e a Proclamação da República em 1889, tendo em vista 

que a maioria da população negra já estava livre e somente 5% das pessoas ainda se 

encontravam cativas (DOMINGUES, 2016). 

 No entanto, para Petrônio Domingues, estes dois fatos funcionam como marcos 

legais de grande valor simbólico na luta por direitos, tanto para negros livres, quanto para 

os cativos, pois, pelo menos no marco legal a população negra está assegurada como 

sujeitos de direitos. 

Neste sentido, Domingues (2012, p.369) assinala que: 

neste momento adverso das ideias do racismo científico, eugenia, 

darwinismo social, determinismo evolucionista e arianismo, 

teorias de branqueamento da nação sendo propagadas em 

discursos médicos, imprensas e debates políticos, para a 

população negra ser cidadão significa ter direitos iguais, e não ser 

vista como inferior. 

 

Esse contexto, de transição das relações de trabalho na república exigia uma 

formação educacional para garantia da mão de obra livre. A luta pelas garantias de direitos 

civis e cidadania, encampada por organizações negras que emergiram nesse processo, 

tinham a educação como ponto fundamental na conquista por igualdade de direitos. 
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A educação era concebida por aquelas associações como uma 

maneira de o negro ganhar respeitabilidade e reconhecimento, de 

habilitá-lo para a vida profissional, de permitir-lhe conhecer 

melhor os seus problemas e, até mesmo, como uma maneira de 

combater o preconceito. (PINTO, 1993, p.238 apud 

DOMINGUES, 2016 p. 331).  

 

É através das associações que surgiram na primeira década do século XX que 

setores da população negra, na busca por respeitabilidade e condições iguais de vida, 

reivindicavam o direito à educação. 

 

2.1 A Educação como política de Reparação Histórica Negra 

A história da educação do povo negro tem um longo caminho de negligência na 

narrativa da historiografia da educação brasileira. Porém, o processo de questionamento 

dessas abordagens tem sido determinante para ressignificar as representações, inclusive 

subjetivas, sobre as ações do povo negro para a inserção na sociedade brasileira. 

(FONSECA, 2016).  

Para entender o que significou as análises históricas da historiografia brasileira 

sobre a população negra, Fonseca (2016, p. 23) assinala que: 

 

Negros e escravos foram compreendidos como sinônimos. Isso resultou 

na construção de concepções que reduziram ambos à condição de 

objetos, ou seja, indivíduos em situação de absoluto dependência, sem 

nenhuma capacidade de ação dentro da sociedade escravista. Desta 

forma, a condição de sujeito foi negada cedendo lugar a narrativas que 

delimitaram lugares sociais específicos para os membros desse grupo 

social. (FONSECA, 2016, p.23) 

 

Ao transformar as perspectivas de análise, começam a ser revistas e valorizadas 

as experiências e ações dos movimentos negros ao longo da história do Brasil no que 

tange a luta por educação e as experiências de alfabetização organizada pelo povo negro. 

A luta pela educação por parte desses movimentos, que reivindicava a educação 

formal nas instituições, combinada com garantia de projetos de autoeducação no seio das 

suas entidades e associações negras, objetivava garantia de direitos iguais e inserção 

social. 

Nos restringiremos a exemplificar aquelas que foram as principais organizações 

do movimento negro brasileiro. A FNB, Frente Negra Brasileira, foi a mais importante 

experiência de organização política de pessoas negras no Brasil em defesa da educação, 
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isto porque, aponta Domingues (2016), o departamento de instrução, insistentemente 

propagava a educação como arma principal de combate ao preconceito. 

Mas, não foi somente no campo da educação que a FNB atuou. Ela se organizava 

em torno de projetos sob o ponto de vista jurídico-social, de saúde, da imprensa, da 

propaganda e cultura.  

No campo jornalístico, através do seu jornal a “A voz da Raça”, a imprensa negra 

conclamava a população negra para os projetos de educação, chamando os pais para 

matricularem seus filhos nas escolas formais ou nos projetos da própria FNB. 

Em 1933 ministraram um curso ginasial, noturno, em sua sede, para o público 

de menores de idade e adultos, fossem mulheres ou homens, com o intuito de combater o 

analfabetismo entre a população negra. 

A FNB foi um símbolo da luta organizada dos negros pelo direito a educação no 

pós-abolição, além de ter sido por si só uma experiência de educação da “população de 

cor”, ainda que inicial. As professoras frentenegrinas foram precursoras, na crítica aos 

preconceitos evidentes nos conteúdos curriculares. Aponta Domingues (2016, p.359): 

As conquistas empreendidas pela FNB no terreno educacional 

possibilitaram a inserção condigna de alguns negros na sociedade e ao 

mesmo tempo, contribuíram para o acúmulo de forças do movimento 

social que procurou sensibilizar o Estado e a sociedade civil, da 

importância de construção de ordem étnico-racial mais justa e 

igualitária no país. [...] sua experiência histórica constitui um capítulo 

de resistência da população negra ante sua exclusão ou inclusão 

marginal) no sistema de ensino das primeiras décadas do período 

republicano. 

 

Outra experiência marcante que evidencia a luta por educação pelos movimentos 

negros organizados, foi a construção do Teatro Experimental do Negro – TEN, criado em 

1944, onde seu idealizador Abdias Nascimento (1914 -2011), propõe a valorização social 

do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte4. 

Este foi um importante projeto de trabalho, no campo da educação, vislumbrado 

para a população negra. O TEN oferecia alfabetização aos atores que tinham dificuldades 

em decorar os textos, suas peças teatrais foram seu principal material pedagógico no 

processo de alfabetização dos atores negros. Na década de 1940, o TEN se torna uma 

referência de valorização da identidade negra, levando à mudança, inclusive, no mercado 

de trabalho do teatro, agora com atores negros, tendo em vista que, antes do TEN, o 

público estava acostumado a ter atores brancos fazendo “Black face”.   

                                                             
4 Teatro Experimental do Negro. In.: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399330/teatro-experimental-do-negro. Acesso em24/05/2018 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399330/teatro-experimental-do-negro
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Com somente esses dois, porém grandes exemplos de organização e luta do povo 

negro, podemos concluir que as ações e lutas dessa população no pós-abolição, tiveram a 

educação como um eixo da luta por direitos. No entanto, até os dias de hoje, o acesso ao 

ensino de qualidade é um campo que continua marcado por diferenças e as pesquisas 

apontam que só é possível analisar a educação brasileira considerando as relações raciais 

que se desenvolveram ao longo do processo histórico de formação deste país e que 

determinou concepções e práticas racistas nas relações sociais que se mantém até os dias 

de hoje. 

A última pesquisa do IBGE, (2010) aponta que a população brasileira já contava 

com quase 191 milhões de pessoas e, dentro deste universo, o percentual da população 

negra brasileira ficava em torno de 53%, colocando o Brasil como segundo país com 

maior população negra do mundo (RODRIGUEZ, 2015). 

Neste sentido, proporcionalmente, se houvesse uma divisão igualitária da renda, 

a população negra teria acesso à direitos e benefícios proporcionais à população não 

negra, porém, infelizmente isso não ocorre. 

No campo da educação essas diferenças ainda são discrepantes entre a população 

negra e não negra no Brasil. Segundo dados do IBGE e análise feita pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, a chance de uma pessoa negra ser analfabeta é 

cinco vezes maior que a de um branco, somente uma a cada quatro pessoas negras tem 

acesso à universidade, sendo que esta proporção também se reproduz nos primeiros anos 

de vida de uma criança, ou seja, também na educação infantil, que compreende a creche 

e pré-escola, crianças de 0 a 5 anos, que a escolarização líquida de negros é 

significativamente inferior à dos brancos. 

Mas, não é somente no campo da educação, em todos os aspectos da vida social 

há discrepâncias entre a população negra e não-negra e esses dados influenciam 

diretamente no desenvolvimento educacional destas pessoas. Os dados apontam que 70% 

das pessoas que vivem situação de extrema pobreza é negra e é essa população que 

depende do Sistema Único de Saúde – SUS5, representando 70% dos seus usuários. Na 

empiria, o que parece haver uma democratização generalizadas das tecnologias, os dados 

sobre o acesso à internet, por exemplo, apontam que dos que não tem nenhum acesso, 

mais de 51% são pessoas negras. 

                                                             
2minutos para entender - Desigualdade Racial no Brasil. https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0 

Acesso em 26/04/2017. Fontes de Referência: SEPPIR, IBGE, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

Instituto de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e ONU. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
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Sobre representatividade, em especial na política, pois é o campo das disputas 

de projetos e ações de representação legal, num país de maioria negra é assustador que 

menos de 10% dos deputados federais sejam negros, no senado esse número era de 2 

senadores negros dentro de um total de 81 senadores. (IBGE, 2010) 

Em todos os dados sobre condição de vida e representatividade política a 

população negra está em desvantagem. A reprodução de valores que não reconhecem que 

o estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população negra faz com que estes 

valores e padrões, construídos historicamente, reforçados e mantidos por interesses da 

elite dominante, se perpetuem. Para o acesso à bens e serviços essenciais e a conquista da 

representatividade política, o acesso à educação de qualidade é basilar para que a 

população negra possa superar as desigualdades sociais a que foi relegada. 

Em nossa sociedade, depois da família, a escola é a instituição em que a criança 

passa o maior tempo de sua vida, tendo responsabilidade sobre os processos de 

socialização, transmissão de conhecimentos construídos, visão de mundo e até 

determinando comportamentos. 

Por isso, reivindicamos aqui o papel sine que non que a Escola possui na 

manutenção ou na superação das desigualdades sociais e raciais.  

A educação generalizada que é proporcionada pelo Estado, quando ele 

é ético e educador, representa um primeiro patamar da elevação cultural 

das massas; é constitutiva da cidadania. E, sobre esse primeiro patamar, 

pode-se construir uma consciência política que ultrapasse a ordem 

dominante no sentido de poder visualizar sua transformação: é como se 

fosse necessário “entrar na ordem” para poder sair dela armado e 

combatê-la. (MOCHOCOVITCH, 1990, p.62-65). 

 

Como instrumento de sociabilidade e sociabilização dos seres humanos, a Escola 

possibilita a construção de valores diversos e principalmente de negação ou afirmação de 

identidades.  

Ninguém nasce com preconceitos: eles são apreendidos socialmente no 

convívio com outras pessoas. Todos nós cumprimos uma longa 

trajetória de socialização que se inicia na família, vizinhança, 

Escola, igreja, círculo de amizades e até em instituições enquanto 

profissionais ou atuando em comunidades e movimentos sociais e 

políticos. Sendo assim, podemos afirmar que os primeiros julgamentos 

raciais apresentados pelas crianças são frutos do seu contato com o 

mundo adulto. As atitudes raciais de caráter negativo podem, ainda, 

ganhar mais força na medida em que se convive em um mundo que 

coloca as pessoas diante do trato negativo do negro, do índio da mulher, 

do homossexual, do velho e do pobre. (GOMES, 2016, p. 182, grifo 

nosso). 
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É no espaço escolar que somos confrontados com a diversidade, reproduzindo 

ações e/ou negando outras. No campo das relações raciais, a escola historicamente 

reproduziu as ideias da elite dominante, mas, na atuação sobre ela, em vários aspectos, 

incluindo sobre seu currículo e material didático temos alcançado modificações 

importantes no combate aos diversos preconceitos. Assim, apesar das contradições, a 

escola pode ser instrumento de reinvindicações e lutas da mesma forma que serve como 

reprodutora das ideias da classe dominante. No entanto, podemos transformá-la em um 

dos mecanismos de atuação consciente no mundo principalmente no combate ao 

Racismo6.  

Ainda que não seja a solução para todos os problemas da população negra, a 

escola é primordial na formação de intelectuais que pensem e atuem na defesa da causa 

negra, pela garantia de direitos civis para a inserção social desde o mercado de trabalho 

até a representatividade política. 

Gradativamente, os silenciamentos e reproduções históricas no âmbito da escola 

sobre as relações raciais vem se quebrando através das lutas dos movimentos negros e 

intelectuais negros independentes, e tem, nas últimas décadas, ganhado espaço na política 

nacional através das pressões ao MEC (Ministério da Educação).  

Uma das vitórias mais importantes foi a aprovação da Lei 10.639/03 (BRASIL, 

2003), que estabelece "as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira 

e dá outras providências”, alterando dessa forma o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB, de nº 9394/1996 (BRASIL, 1996). 

Antes da lei 10.639/03, a LDB não especificava a obrigatoriedade de apontar a 

contribuição social, econômica e política da população negra na formação do Brasil. A 

forma original da lei apontava que “Os currículos do ensino[...] devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada [...] por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” 

(BRASIL, 1996). 

Um dos desdobramentos, o parágrafo 4º, determina que “O ensino da História 

do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação 

do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” (BRASIL, 

                                                             
6 Racismo é um comportamento, uma ação resultante da aversão por vezes, de ódio, em relação a pessoas 

que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor de pele, tipo de cabelo, 

formato de olho e etc. (GOMES, 2016.p.178) Livro: O Negro no Brasil de hoje. 
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1996). Como podemos ver, a forma original da LDB no artigo 26 não garantia, ou poderia 

ser compreendido como facultativo o ensino sobre a formação do povo negro brasileiro. 

Desta forma, a lei de 2003, além de deixar claro a obrigatoriedade, especifica no parágrafo 

1º, do artigo 26-A, a seguinte determinação:  

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil.(BRASIL, 2003). 

 

A inserção da obrigatoriedade do ensino de história da África e afrodescendentes 

com orientações objetivas é resultado dos processos de luta dos movimentos negros 

brasileiros em busca de cidadania através da educação. 

A entrada das questões raciais nas pautas da política nacional se consolidou no 

governo Lula, eleito em 2002. A aprovação da Lei nº 10.639 alterando a Lei nº 9.394/96 

e em maio de 2003 a criação da SEPPIR, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial7, foram duas ações de extrema importância, especialmente no campo educacional, 

que permitiram o início de mudanças qualitativas nas relações raciais no Brasil8. 

Outro fruto importante desse período é a Lei 12.711/2012 (BRASIL, 2012), a 

chamada “lei de cotas”, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio, com reserva vagas para negros 

(pretos e pardos) e indígenas nas Instituições Federais de Ensino Superior e da Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica. 

Nesse sentido, em especial, nos primeiros anos da década de 2000 é que as 

políticas para educação básica e superior começam a responder as demandas dos direitos 

sociais na busca por garantia a equidade étnico-racial de acesso e permanência à 

educação.  

Apesar disso, os dados oficiais mais recentes ainda mostram que as diferenças 

no campo da educação se mantêm, ou seja, é necessário expandir as políticas de ações 

afirmativas. Pois, a implementação das políticas públicas de caráter universalista não dá 

conta de efetivamente garantir justiça social para indivíduos que foram marcados, 

historicamente, pela exclusão, desigualdade e discriminação e que sofreram situações de 

                                                             
7 SEPPIR foi diluída em 16 de maio de 2016 através da MP 726 pelo governo Temer.  

8 A Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 alterou a LDB, Lei 9.394/1996, modificada pela Lei no 10.639/03 

estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino 

a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
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privação à direitos, nos diversos campos do direito básico, incluindo o direito à escola de 

qualidade, saúde, moradia, emprego e etc. 

A análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR com base na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – PNAD, que apresentam indicadores construídos entre 2001 

e 2012 e consideram os eixos: características das famílias; escolaridade; trabalho e renda 

e seguridade social, apontam que os indicadores sobre a população negra brasileira, 

apesar de mostrar melhorias em muitos casos, apontam que as desigualdades se mantém 

e estão bastante demarcados por seu componente racial. 

 

2.2 CPII: Uma escola de excelência como espaço de transformação de realidade do 

indivíduo negro 

 

Ainda que não nos aprofundemos nas diversas historiografias, autores e análises 

sobre o Colégio Pedro II, criado em 1837, é importante evidenciar a sua relação com o 

IHGB, (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), criado em 1838, que foi grande o 

responsável por sistematizar e delinear um perfil para a “Nação Brasileira". 

A relação destas instituições, esteve diretamente ligada a demanda de uma 

construção de identidade nacional no processo de consolidação do Estado Nacional 

(SANTOS, 2013). Isto porque, “a fisionomia esboçada para a Nação Brasileira e que a 

historiografia do IHGB cuidará de reforçar visa a produzir uma homogeneização da visão 

de Brasil no interior das elites brasileiras” (GUIMARÃES, 1988, p. 6).  

Isto demonstra a grande responsabilidade que esta instituição tem na sociedade 

brasileira, não somente ao estado em que se encontra localizada.  

Durante o império a maioria dos professores de História eram indicados pelo 

ministro ou pelo próprio imperador para ocupar as cátedras do Colégio Pedro II, além 

disso todos os professores eram sócios do IHGB e comprometidos com o projeto 

monárquico de construir o perfil da nação brasileira. Somente a partir do decreto de 23 

de junho de 1882 que o governo Imperial estabeleceu concursos para professores 

catedráticos/titulares e substitutos para o colégio (SANTOS, 2013). 

Ainda que não tenhamos nos aprofundado, utilizaremos a conclusão a que chega 

Dargains (2015), após análises de diversos autores acerca da contribuição do Colégio 

Pedro II para a educação no Brasil, onde afirma que este aparenta se localizar na fronteira, 
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com a imagem de escola das elites e construindo uma identidade que busca um 

comprometimento com o projeto de escola pública inclusiva. 

Desta forma, podemos ver a longevidade de tal instituição e sua importância na 

modificação do modus operanti no campo educacional brasileiro. 

Neste mesmo caminho, partimos da reivindicação histórica e comprovada por 

vários autores quanto ao diferencial da instituição de educação básica Colégio Pedro II 

sobre sua qualidade de ensino, entre vários autores, para nós quem melhor caracteriza esta 

instituição: 

Poucas instituições públicas de educação básica têm a sua qualidade 

reconhecida socialmente, como o caso do Colégio Pedro II, 

comprovada pela grande concorrência em seus concursos de admissão 

(realizados para ingresso do 6º ano do ensino fundamental e no 1º ano 

do ensino médio). Sua tradição em formar ilustres cidadãos e a 

qualidade de seu corpo docente lhe confere uma identidade renomada 

no campo da educação e funciona como atrativo às famílias que veem 

na possibilidade de ter acesso a essa escola de qualidade uma estratégia 

de mobilidade social (BASTOS, 2016, p. 11-12). 

 

 A partir disso, saber que as ações afirmativas no campo da educação, para 

acesso à essas ilhas de excelência, como é o caso do CPII, se reafirma como ações 

primordiais na superação das desigualdades socias/raciais no Brasil.  

Compreender as diferenças raciais presentes na sociedade brasileira é de extrema 

importância para entender o conceito de Racismo Institucional e relacioná-lo com as 

demandas dos movimentos negros por reparações para o seu povo e neste caso para furar 

o bloqueio que delimita o acesso a escolas como o Pedro II.  

O que temos ainda é que as diferenças no campo da educação, mesmo diante do 

processo de universalização é que: 

As estatísticas sobre educação apontam que crianças e adolescentes de 

ascendência africana são os que mais se evadem ou são excluídos da 

escola. Os motivos são os mais variados e por muito tempo ficamos 

centrados nas abordagens econômicas e culturais sem olhar o que 

estaria ocorrendo nas salas de aula, ou indo mais além, sem analisar as 

políticas educacionais e questionar sua preocupação com a equidade; 

sem analisar se há utilização social do orçamento para a educação de 

forma que comtemple, com prioridade as políticas e demandas dos 

setores historicamente menos favorecidos com recurso didático, 

currículo escolar e formação do educador (ROMÃO, 2001, p.168). 

Estas estatísticas demonstram que o estado brasileiro funciona, sistematicamente, com 

base no sistema no Racismo Institucional, definido como a “a falha coletiva de uma 

organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua 
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cor, cultura ou origem étnica” (CARMICHAEL; HAMILTON, 1967, p. 4 apud 

GELEDÉS, 2016, p. 17) esta definição feita pelo movimento norte-americano Panteras 

Negras, é fundamental para entendermos o Estado brasileiro.  

O documento “Racismo Institucional, uma abordagem conceitual” organizado 

por Geledés – Instituto da Mulher Negra e apoiado pela Organização das Nações Unidas 

- ONU Mulheres/Brasil, se tornou um marco conceitual para analisar os mecanismos de 

segregação na sociedade brasileira. 

Segundo esse mesmo documento, do “Projeto Mais Direitos e Mais Poder para 

as Mulheres Brasileiras”, o racismo produz a manutenção da concentração de riquezas 

entre os segmentos já privilegiados, tornando-se crucial para a estratificação social e a 

desigualdade. Dessa forma, o racismo institucional, contribui para que o Estado, bem 

como suas instituições públicas ou privadas, induza e mantenha a hierarquia racial. 

(GELEDÉS, 2016).      

Ou seja, os marcos legais para o fim da escravidão, como vimos no início deste 

capítulo, não garantiram aos libertos assistência e estruturas de transição dos povos 

escravizados para o trabalho livre, para educação, saúde e cidadania. Segundo Florestan 

Fernandes: 

[...] eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 

libertos, sem que o Estado, a igreja outra qualquer instituição assumisse 

encargos especiais, que tivessem por objetos prepará-los para o novo 

regime de organização da vida e do trabalho (FERNANDES, 1978, 

p.29, grifo nosso). 
 

Tanto o conceito de Racismo Institucional quanto à conclusão de Fernandes, nos 

aponta os meandros da manutenção das desigualdades raciais no Brasil. Um “novo regime 

de organização da vida” compreenderia fundamentalmente o tripé de direitos apara o 

mínimo início do processo de cidadania, o direito à saúde, trabalho e educação. Estes 

deveriam ter sido, fundamentalmente, a ação de responsabilidade do Estado na inserção 

social da população negra, recentemente liberta. 

O racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos 

discriminados em situação de desvantagem, seja no acesso a benefícios gerados pelo 

Estado e por demais instituições e organizações públicas e/ou privadas. 

Nós trataremos aqui do Colégio Pedro II, que está enraizado na história da 

educação brasileira e com seus 14 campi no município do Rio de Janeiro é parte da 

formação educacional no Brasil. Desde o início de sua existência atravessou parte do 
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império e a república como importante referência na formação dos intelectuais da elite 

nacional. 

Esta instituição, uma Autarquia Federal, foi recentemente equiparada aos 

Institutos Federais de Educação - IFs, vinculada diretamente ao MEC, e que tem por tarefa 

garantir educação pública de qualidade desde a Educação Infantil até a Pós-Graduação.  

Em 2006 o Colégio Pedro II implantou o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio e atualmente oferece em alguns campi duas modalidades 

de ensino: Ensino Médio Integrado e Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Com a 

equiparação ao IFs em 2012 a instituição é regida, também, pela Lei 11.892/2008 

(BRASIL, 2008) e, a partir de então, sua estrutura organizacional se reestruturou 

transformando a nomenclatura de unidade para campus.  

Hoje integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

e afirma-se socialmente como um Centro de Referência Nacional da Educação Básica e 

se constitui em um grande complexo composto por 14 campi e um Centro de Referência 

e Educação infantil, ligado a reitoria.9 

Em 2012, a escola é uma das primeiras instituições a aplicar a lei 12.711, 

passando a reservar em seus processos seletivos de acesso ao Ensino Médio Regular e 

Integrado, um percentual de vagas para negros, pardos e indígenas. A aplicação da lei que 

regulamenta a aplicação de cotas sociais e raciais é um passo para a criação de um 

ambiente escolar de qualidade mais justo e equânime. Consta na referida lei o seguinte 

texto: 

Art. 4o. As instituições federais de ensino técnico de nível médio 

reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, 

por turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 

estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas. 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput 

deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos 

estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. 

Art. 5º. Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, 

as vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso 

e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas 

com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de 

vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 

indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da 

Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo 

do IBGE. (BRASIL, 2012) 

 

                                                             
9 Informações retiradas do site: http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/ 

 

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/
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Entretanto, no caso do Colégio Pedro II, a referida legislação, de reservas de 

vagas, cotas raciais, é aplicada, exclusivamente, no acesso por meio de concurso com 

provas de acesso. No caso da educação infantil e 1º ano do ensino fundamental I em que 

o processo seletivo é por sorteio não há o sistema de reserva de vagas.  

No primeiro ano do ensino fundamental II, ou seja, no 6º ano do EF, não há 

reserva de vagas raciais, a ação afirmativa considera as condições de renda, e curso 

integral em escola pública.  

Seguindo o critério de 50% de vagas reservadas para estudantes de escolas 

públicas, negros e indígenas e pessoas com deficiência de imediato o Colégio Pedro II foi 

a primeira instituição a implementar a lei de cotas no ensino médio. 

Nas demais etapas da educação básica não há nenhum mecanismo de reserva de 

vagas sob nenhum critério, seja a renda familiar, a escolaridade precedente, racial ou 

deficiência. Para os anos preenchidos por sorteio público a igualdade e a democratização 

do processo entre os candidatos são garantidas pela sorte. 

A fim de poder analisar melhor todas essas informações busquei trabalhos 

acadêmicos que tratassem dos processos seletivos do Colégio Pedro II por sorteio e/ou 

por provas considerando a reserva de vagas e ações afirmativas. 

No portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES realizei a busca por pesquisas que tratassem de ações afirmativas 

de cunho racial para acesso à educação infantil em escolas que se utilizam de sorteios, em 

especial ao Colégio Pedro II no período entre 2016 e 2017, não encontrando nenhum.  

No Banco de Dissertações da Capes, nenhuma pesquisa tratava da combinação 

educação básica – cotas raciais – sorteios. A tese que mais se aproxima sobre ações 

afirmativas na educação básica a ser encontrada foi a de Mônica Andrea Oliveira 

Almeida10. 

Esta tese foi de fundamental importância na escolha do tema deste trabalho de 

pesquisa na educação infantil no Pedro II, apesar da tese ter como foco o 6º ano do ensino 

fundamental.  

O que pretendemos investigar neste trabalho é: se o sorteio público para os anos 

iniciais do ensino básico no Colégio Pedro II, com recorte no Centro de Referência em 

Educação Infantil de Realengo - CREIR, através da análise dos dados disponíveis tem 

                                                             
10 Tese de doutorado que trata das ações afirmativas no Colégio de Aplicação da UERJ e demonstra como 

se deu a aplicação da lei estadual 6434/13 que determinou implementação das cotas raciais, sociais e para 

pessoas com deficiência no Cap UERJ. 
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comtemplado a educação inclusiva necessária que garanta equidade de acesso às crianças 

negras (pretas e pardas). Como também, comparar estes dados com os dados nacionais 

cruzando com os dados referentes à AP5/Zona Oeste -Área de Planejamento 5, do 

município do Rio de Janeiro, combinados com dados da Região Administrativa (RA – 

Realengo) localização do CREIR. 

É possível pensar que, se o processo de democratização no Colégio Pedro II 

fosse ampliado com ações afirmativas desde a educação infantil, combinando ações de 

permanência, não tornaria possível um processo de reparação à população negra desde a 

primeira etapa da vida escolar?  

Assim, será que o sorteio garante a equidade no perfil étnico-racial de seus 

alunos no ensino infantil que acessam a esta escola? Será que atende as demandas e 

respondendo positivamente a reparação sócio histórica que a população negra necessita? 

Vislumbra-se, aqui, analisar os dados referentes ao perfil socioeconômico e 

racial daqueles. Dados que estão disponibilizados, em infográficos,  

Neste sentido, com dos dados disponibilizados institucionalmente pela página 

oficial do Colégio Pedro II, referentes a 2014, 2015 e 2016, poderíamos traçar um perfil 

socioeconômico e racial das crianças que começam sua vida escolar na educação infantil 

do Colégio Pedro II. 
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3 O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A ZONA OESTE E O COLÉGIO 

PEDRO II NO COMPLEXO DE REALENGO 

 

Na análise deste trabalho, entendemos como necessário localizar o perfil racial 

da cidade do Rio de Janeiro, mesmo que de forma generalizada, pois nos interessa 

apontar, primordialmente, o perfil racial da Zona Oeste, que é a procedência dos discentes 

do CREIR-CPII. 

 A pesquisa “Cidade do Rio de Janeiro: Indicadores Censitários – Raça e Cor na 

conformação do espaço urbano” (RODRIGUES, 2015) nos ajuda nessa tarefa. Sua 

principal conclusão é que população urbana carioca está configurada pela segregação 

racial residencial, ou seja, indivíduos de mesmo grupo se concentram nos mesmos 

lugares.  

Significa, que a cidade está conformada principalmente pela concentração dos 

grupos de mesma raça, nos mesmos lugares, e conclui que negros (pretos e pardos) são 

maioria da população das favelas ou aglomerados subnormais11. Para entendermos essa 

demarcação racial do município do Rio de Janeiro, precisamos demonstrar, previamente, 

como este município de organiza atualmente.  

A cidade do Rio constitui-se de cinco Áreas de Planejamento – APs, essas estão 

divididas internamente em Regiões Administrativas – RAs. Essa é configuração atual, 

reafirmada pela Lei Complementar no. 111/2011(RIO DE JANEIRO, 2011). “Dispõe 

sobre a Política Urbana e Ambiental do Município, institui o Plano Diretor no Rio de 

Janeiro[...].” 

Utilizaremos a tabela abaixo para mostrar quais são estas APs e RAs, Áreas e 

Subáreas estão divididas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11  IBGE (2010). Aglomerado Subnormal: É o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 

caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - 

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos 

essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública). 

Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf 

 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
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Figura 1 - Município do Rio de Janeiro por APs 

   

                   Fonte: (RODRIGUEZ, 2015, p.69) 

 

Uma análise sobre os dados da última pesquisa do IBGE demonstra a 

configuração racial na cidade do Rio de Janeiro evidencia uma forte concentração de 

moradores que se declaram pretos ou pardos nos bairros mais pobres e com o maior 

número de favelas (IBGE, 2010). 

Na AP5 (Área de Planejamento5), conhecida simplesmente por Zona Oeste é 

localidade em que fica a unidade de educação infantil do Colégio Pedro II, e como 

veremos é de onde a grande maioria dos estudantes se originam para esta escola.  

É uma região bastante importante formada por vinte bairros que estão 

organizados em cinco RAs (Regiões Administrativas), que são divididas em quatro 

subáreas tem um de 1.734.302 habitantes e corresponde a 48,4% do território do 

município do Rio, vejamos a correspondência desta região, conforme tabelas abaixo: 

Figura 2 - Tabela da AP5, suas RAs e seus bairros 
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                  Fonte: RODRIGUEZ, 2015. 

 

 

A Zona Oeste/AP5 é proporcionalmente, a mais pobre das cinco RAs, embora, 

apresentasse somente 16% de habitantes vivendo em favelas, esse é o menor percentual 

diante das outras RAs. (RODRIGUEZ, 2015). 

 

Figura 3 - Tabela de Proporção da população das favelas sobre as populações das 

RAs da AP5 

 
Fonte: RODRIGUEZ (2015). 

 

Outro dado importante para entender a origem dos estudantes do CPII, a 

pesquisa, aponta a relação a taxa de alfabetização, onde a dos moradores da Zona Oeste 

fica acima da média do município, município do Rio de Janeiro fica em torno de 93% a 

média dos moradores da AP5 é de 94,8%. No entanto, apesar de superar o município em 

alfabetização, quando vamos ao tempo de permanência na escola todas as RAs, da AP5 

estão abaixo da média municipal de 6,8 anos, A maior média da AP5 é de Realengo com 

6,2 anos e a pior média é Guaratiba com 4,7 anos.  

No Censo 2010, a cidade do Rio de Janeiro apresentou população gira em torno 

de 6,32 milhões de habitantes. A cor da população da Cidade do Rio de Janeiro é um 

grande contraste. De acordo com os dados, 51,20% da população se declara branca e 

47,96% se declara negra, mas, quando se considera somente as favelas o número de 

brancos cai para 33,10% e o de negros sobe para 65,85% (VEIGA, 2014). Ou seja, nas 

favelas a concentração de negros é praticamente o dobro do que o de brancos. 

Quanto tratamos em relação à raça, nas RAs de Bangu e Santa Cruz negros eram 

equivalentes a 14,3%, mas, em valores absolutos o maior número de negros está Campo 

Grande com 66.219 de pretos e 244.698 de pardos e Realengo com maior número de 

brancos com 43,1%. 
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É também em Realengo que o está o maior IDS (Índice de Desenvolvimento 

Social) com 0,61. O IDS é um índice com base na esperança de vida, nível educacional, 

conforto e saneamento. Ele é uma análise semelhante ao conceito do Índice do 

Desenvolvimento Humano (IDH), substituindo o índice “renda” pelo índice de “conforto 

e saneamento” (RODRIGUEZ, 2015). Logo, o maior IDS se encontra dentro da AP5, 

Zona Oeste, especificamente em Realengo, local onde fica localizado o Complexo de 

Realengo, a única unidade do Colégio Pedro II que tem desde a Educação Infantil até a 

pós-graduação.  

 

Figura 4 - Tabela de Residente por cor e Raça das RAs da AP5. 

 
      Fonte: RODRIGUEZ (2015). 

 

 

Figura 5 - Tabela do Indicie de Desenvolvimento Social segundo as RAs da AP5 

 
       Fonte: RODRIGUEZ, (2015) 

 

 

Após análise geral do Rio e da Zona Oeste, podemos começar a pensar o que 

significa o Complexo de Realengo para esta região.   

A história da fixação do Colégio Pedro II em Realengo é bastante interessante, 

este funcionou primeiramente como unidade Experimental e em sua primeira seleção já 

contou com 50% das vagas reservadas para alunos oriundos da escola pública. Seu 

primeiro ano letivo se deu em 2004, após uma longa luta organizada pelo Movimento Pró 
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Escola Técnica da Zona Oeste12 juntamente com a associação do bairro que reivindicava 

a doação da antiga fábrica de cartuchos do exército para a construção de uma escola 

técnica que atendesse naquela região. 

Neste ano, essa unidade experimental funcionou no prédio de uma escola 

municipal com atendimento no turno da noite, possibilitado pelo convênio firmado entre 

o CPII e a prefeitura do município do Rio de Janeiro. 

No ano de 2005, teve que funcionar nos fundos de uma igreja católica da região, 

pois a doação do terreno não tinha sido concluída e o convênio com a prefeitura havia 

encerrado. Foi nos fundos desta igreja que o Colégio utilizou por um ano que garantiu o 

ano letivo de 2005 e a sua primeira ampliação para atendimento no turno da tarde. 

Toda a construção do Complexo de Realengo se iniciou com o que hoje 

chamamos de Campus Realengo II. Pelos dados de 2016, atende cerca de 1800 alunos do 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio regular e Técnico Integrado, e 

PROEJA. O PROEJA, criado em 2006, abrange as áreas de administração e informática 

para alunos maiores de 18 anos e sem diploma de ensino médio.13  

É importante frisar que os projetos organizados e produzidos através do Centro 

de Inclusão Digital, do Teatro, do Complexo Poliesportivo e da Escola de Música são 

desenvolvidos desde sua inauguração e atendem tanto a comunidade interna quanto a 

externa ao colégio Pedro II.  

Após o início em 2004 do atual campus Realengo II, deu-se em 2010 o 

atendimento à 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I com a inauguração do 

campus Realengo I dentro deste Complexo que foi ofertando gradativamente outros anos 

de ensino com turmas de 3º ano em 2011, de 4º ano em 2012 e de 5º ano em 2013. 

A unidade mais recente de expansão do complexo foi através da inauguração do 

Centro de Referência em Educação Infantil de Realengo – CREIR, iniciada em 2012, 

mas, consolidada como unidade independente de educação infantil do Colégio Pedro II 

somente em 2014, momento no qual teve seus editais de acesso construídos e organizados 

de forma independente da Unidade Realengo I, ao qual fora vinculado. 

 

 

                                                             
12 História do Campus: Como tudo começou. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/re2/pagina-

exemplo/historia-do-campus/ 

13 História do Campus: Como tudo começou. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/re2/pagina-

exemplo/historia-do-campus/ 
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3.1 CREIR: Uma ilha de Excelência de Educação Infantil no Colégio Pedro II. 

A partir de 2012 o Colégio Pedro II começou a oferecer Educação Infantil 

atendendo em média 168 crianças de 3 a 5 anos, e seu ingresso é feito através de sorteio 

público.  

Este segmento é a primeira etapa da Educação Básica e representa mais um passo 

nas políticas públicas de Educação desta instituição federal no Rio de Janeiro, que como 

vimos é está marcada pela história da educação no Brasil.  

A organização discente se dá através de grupamentos etários e está dividida 

conforme tabela abaixo: 

Figura 6 - Tabela de Grupamentos etários 

 
Fonte: PPP CREIR (2017). 

 

De acordo com o Departamento de Educação Infantil, os docentes atuam em 

bidocência, ou seja, numa perspectiva de ação pedagógica que funciona com a presença 

de dois professores juntos à turma em todos os momentos. 

Com a atuação integrada dos docentes, dos diferentes departamentos 

pedagógicos (Educação Infantil, Música, Ciência da Computação, Educação Física, 

Desenho e Artes Visuais), a equipe docente entende que atendem de forma mais ampla a 

multidocência em cada turma e com esse horizonte possam atuar de forma diferenciada 

na garantia do cuidado e atenção tão primordiais à primeira infância.  

Apesar do CREIR já está instaurado e em funcionamento desde 2012, seu 

departamento foi criado somente em 2015 e sua primeira eleição para a chefia ocorreu 

em 2016. Neste ano a equipe docente contava com 28 docentes efetivos e 7 contratados. 

A equipe de profissionais do CREIR é bastante diversa. Conta com professores 

e técnicos concursados e profissionais prestadores de serviços temporários. Os serviços 

de limpeza, alimentação, vigilância e portaria são fornecidos por prestadores de serviços.   

No plano dirigente estão as coordenações, que equivalem no outro câmpus, aos 

Diretores gerais, Diretores Administrativos e Diretores Pedagógicos, ou seja, no CREIR 
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temos uma coordenadora geral, uma coordenadora administrativa e uma coordenadora 

pedagógica. 

Conta também com coordenadora pedagógica de projetos, uma coordenadora do 

NAPNE (Núcleo de Atenção à Pessoas com Necessidades Específicas), Orientadoras 

Pedagógicas, uma Coordenadora Pedagógica responsável por cada campo pedagógico, 

Artes Visuais, Educação Física, Educação Musical, Informática Educativa, além de um 

coordenador e um técnico de SESOP (Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica).  

Há os técnicos no SGP (Setor de Gestão de Pessoas), técnicos da secretaria, 

Prefeito, Assistentes de alunos, auxiliares de biblioteca, cozinheiros, equipe de limpeza, 

porteiros, vigilantes e equipe de manutenção, todas essas equipes possuem uma chefia de 

setor.  

É preciso sinalizar alguns apontamentos sobre a infraestrutura da escola. 

Resumidamente, o Projeto Político e Pedagógico – PPP14 marca, dentre outras questões 

que a localização do CREIR fica num terreno plano, que possui área externa coberta e 

que há pátio coberto, além de áreas externas descobertas. As áreas são pavimentadas, 

gramadas e com chuveirões instalados. 

Das seis salas dos grupamentos, três possuem banheiros com todas as louças 

próprias para a faixa etária, mas as outras três turmas têm acesso à banheiros que ficam 

fora da sala, mas, são de uso exclusivo das crianças. As salas dão acesso a um solário para 

banhos de sol ou outras atividades, além em cada uma ter acervos de livros infantis 

disponíveis. 

 Além de ter pia e banheiro adaptados no pátio, para pessoas com necessidades 

especificas, conta com uma sala de acolhimento que a equipe de assistente de alunos 

utiliza para assistência às crianças. As equipes de artes, música, Educação Física e 

Informática Educativa tem salas próprias.  

As refeições são preparadas em cozinha própria da unidade e servida no 

refeitório local, com orientação nutricional, utensílios escolhidos por faixa etária e 

cardápio organizado pela equipe de nutrição da escola.  

Toda a instalação da unidade se deu através do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil (ProInfância)15 instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007 é uma das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação que 

                                                             
14 Projeto Político e Pedagógico do CREIR -CPII: http://eduinfantilcp2.blogspot.com/p/ppp-2017.html 
15 Idem 
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visa garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da 

infraestrutura física da rede de Educação Infantil no Brasil (BRASIL, 2007). 

Ainda que não esmiuçemos todos os detalhes da escola, conseguimos perceber 

no início do relato que se trata de uma unidade de educação infantil que segue as 

orientações para uma educação de qualidade na primeira infância. 

O debate da qualidade é determinante quando falamos de educação e aparece de 

forma determinante quando comparamos os investimentos feitos nas diversas nas redes 

de ensino público. O CREIR – CPII configura verdadeiramente uma ilha de excelência 

na zona oeste do Rio de Janeiro. 

Ainda que oferta da educação infantil constitucionalmente seja reponsabilidade 

dos municípios, há creches da esfera estadual e federal, que na maioria dos casos são 

mantidas e administradas por universidades federais ou estaduais, os conhecidos Colégios 

de Aplicação ou Creches Federais. Diferente do CREIR no Colégio Pedro II que se 

configura como uma escola de educação básica, autarquia federal diretamente ligada à 

União. 

No gráfico disponibilizado pelo Censo Escolar do Inep de 201616, considerando 

o percentual de creche, a relação entre as creches públicas das redes federais e estaduais 

juntas é desproporcional em relação as privadas. 

Figura 7 - Gráfico da Distribuição de matrícula em creche por redes de ensino. 

 
      Fonte: BRASIL (2016). 

                                                             
16 Censo Escolar do INEP. Isntituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( 2016) 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_ce

nso_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf 
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Apesar de consideramos que exista um certo consenso sobre a universalização 

da educação básica, quando tratamos da modalidade Educação Infantil este processo 

guarda algumas nuances, quando se trata de acesso na etapa de 0 a 5 anos: 

 

Rosemberg (2015, 2014) alerta que ainda há um número expressivo de 

crianças de 0 a 5 anos que não frequenta creches e pré-escolas. De 

acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, são 8,3 milhões de 

crianças de 0 a 3 anos e 1,1 milhão de crianças de 4 a 5 anos fora do 

sistema de educação. Fazendo uma projeção para o cumprimento da 

Meta 1 do PNE, o país terá que integrar a seu sistema educativo, até 

2020, 4.181.459 crianças de 0 a 3 anos e, até 2016, 1.154.570 crianças 

de 4 a 5 anos. (ABUCHAIM, 2018, p. 28) 

 

Os dados comprovam que a expansão das matrículas na EI tem ocorrido de forma 

desigual no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, crianças negras, residentes em áreas rurais e 

pertencentes ao grupo dos 25% mais pobres da população tem, percentualmente menores 

anos de frequência à escola do que crianças não negras, residentes em áreas urbanas e 

pertencentes ao grupo dos 25% mais ricos da população. E segundo os dados do INEP na 

faixa de 0 a 3, as discrepâncias são mais evidentes ainda.  

O marco legal que insere a categoria da Educação Infantil no sistema 

educacional brasileiro é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 

9394/96, caracterizada como o grande avanço no campo do direito da criança pequena à 

educação, pois indica que: 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

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 crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental (BRASIL, 

1996, p. 8). 
 

A educação infantil é direito constitucional na legislação brasileira. Consta em 

seu Art. 208, Inciso IV que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade (BRASIL, 1988). 
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Podemos afirmar, assim como parte da historiografia brasileira da infância, que 

a década de 1990, foi extremamente importante para essa modalidade de ensino. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente reafirmou os direitos constitucionais à educação 

das crianças pequenas na educação infantil. O que foi parte do processo que culminou em 

1994 para que o MEC publicasse o documento de Política Nacional de Educação Infantil 

– PNEI que estabelece metas de expansão de vagas, melhorias no atendimento do qual 

apontava a qualificação do profissional da educação infantil, resultando em um 

documento por uma política de formação específica para o profissional da educação 

infantil. 

Além disso, as várias perspectivas de análises definem que as crianças 

necessitam usufruir dos direitos de educação infantil para poder exercer sua cidadania de 

forma plena, mas, antes de tudo ela necessita que a primeira etapa de socialização da vida, 

no espaço escolar se dê pelo direito garantido de forma ampla ao acesso à educação de 

qualidade. 

Nesse sentido, para as políticas de educação infantil no campo das relações 

raciais, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana (BRASIL, 2013, p. 6 ) apresenta a necessidade de “Ampliar o acesso 

e o atendimento seguindo critérios de qualidade em EI, possibilitando maior inclusão das 

crianças afrodescendentes”. 

Mesmo que os apontamentos, análises e conclusões presentes nos documentos 

oficiais sobre educação infantil representem “um ganho sem precedentes” para este setor 

da educação, pois gestaram: 

[...] uma concepção de infância alicerçada na história e na cultura, 

argumentam a favor de que as crianças sejam valorizadas como atores 

sociais que agem, interpretam e representam sobre o mundo, na relação 

com seus pares e adultos (e não em oposição a estes), sendo produtos e 

produtoras de cultura. Devem ser respeitadas nas suas singularidades 

(etnia, classe social, valores) e contradições da sociedade (contexto 

histórico, político econômico e cultural), e compreendidas, portanto, 

não como um modelo de infância a ser seguido, mas reconhecida na sua 

multiplicidade, constituída por sua tradição cultural e capaz de 

ressignificar elementos dessa cultura por meio de experiências e 

interações (OLIVEIRA, 2017, p. 89-90).  

Porém, o cumprimento das orientações constitutivas nos documentos oficiais 

possui grandes desafios para a sua materialização. Uma das questões para essa 
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implementação se trata da ampliação das vagas nesta modalidade de ensino, seja para a 

abertura de novas vagas, quanto para a democratização das vagas já existentes. 

Pesquisas indicam que as desigualdades de acesso das crianças negras a esta 

modalidade de ensino, precisam demandar políticas de acesso e permanência das crianças 

negras de 0 a 5 anos.  

Os dados do Censo do IBGE/2010 indicam que a Educação infantil 

possui uma taxa de atendimento de 10,3% entre brancos e de 8,9% entre 

negros. As taxas de frequência à creche e à escola dos diferentes 

segmentos raciais indicam que 84,5% de crianças negras e 79,3% de 

crianças brancas não frequentavam a creche em 2008. A diferença do 

percentual de frequência entre crianças negras e brancas é reduzido: 

5,2% (PNAD, 2008, apud IPEA, 2010), porém, 84,5% das crianças 

negras de 0 a 3 anos não dispõem de creche (BENTO, 2012). Esses 

números revelam o tamanho dos desafios que se apresentam para a 

Política de Educação Infantil no que se refere à Educação das Relações 

Étnico-Raciais (BRASIL, 2013, p. 48).  

 

Pelos dados do Observatório do PNE (ABUCHAIM, 2018), entre as crianças na 

faixa etária de 4 a 6 anos fora da escola, há uma proporção maior de crianças negras, que 

residem em áreas rurais, ou distantes dos centros urbanos, pertencentes a famílias com 

renda per capita de até um quarto de salário mínimo, se comparadas a crianças brancas, 

moradoras de áreas urbanas e pertencentes a famílias com renda per capita superior a 2 

salários mínimos.  

Pois, de acordo com os dados sobre permanência e conclusão da educação básica 

na idade certa, demonstram que os grupos mais vulneráveis em questões educacionais são 

aqueles, que como vimos, ao longo deste trabalho, historicamente tem sido excluído da 

sociedade brasileira, no que tange a raça, são as populações negra e indígena.  

O nosso eixo de análise na educação infantil do Colégio Pedro II é analisar como 

vem se desenvolvendo o perfil discente da educação infantil nos anos de 2014, 2015 e 

2016 no quesito cor/raça, mas, também considerando a renda familiar e o local de moradia 

destes estudantes tendo em vista que já vimos o perfil que se apresenta o município do 

Rio de Janeiro em especial a AP5/Zona Oeste, região onde se localiza a educação infantil 

do Pedro II dentro do Complexo de Realengo. 

Como vimos, a unidade de educação infantil foi a última a completar o quadro 

das modalidades de ensino do Colégio Pedro II. 
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A fundação da unidade de Educação Infantil no complexo Realengo que ocorreu 

no ano de 2012, foi fruto de um projeto construído em 2010 que credenciou a instituição 

junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)17. 

Para Oliveira (2017), nesse movimento, a garantia da implementação da EI no 

CPII, estava numa articulação envolvendo a “universalização da Educação Infantil” 

atrelada a um sentido de completude da educação básica de qualidade na qual o status de 

excelência do Colégio Pedro II estão atrelado. 

Hoje, devido a equiparação aos IFs, toda as unidades têm e utilizam a nova 

nomenclatura de Campus. O Complexo de Realengo está situado em uma área de quase 

cinquenta mil metros quadrados. Dentro deste complexo funcionam atualmente dois 

câmpus, Realengo I (1º ao 5º ano) e Realengo II (6º ano do EF até a Pós-graduação) e 

uma Unidade de Educação Infantil, todos, com autonomia administrativa e financeira.18 

Os processos seletivos para esta modalidade de escolaridade ocorrem através de 

sorteio público, tal qual ocorre para o primeiro ano do ensino fundamental I em 6 câmpus 

do Colégio Pedro II, Humaitá I na zona sul, Tijuca I, São Cristóvão I e Engenho Novo I 

na Zona Norte e Realengo I na Zona Oeste que tem editais por câmpus. 

Seguiremos nossa pesquisa verificando o diagnóstico documental dos resultados 

do CP II em Números para trazer “as cores” presentes no perfil discente do CREIR. 

O documento analisado é produzido a partir de um questionário elaborado pelo 

Sistema de Pesquisas Institucional – SPI, seção subordinada à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PRODI e à Diretoria de Gestão do 

Conhecimento – DGC. O questionário, no caso do CREIR, é respondido pelos pais ou 

responsáveis das crianças e consta de perguntas sobre moradia, sexo, idade, renda 

familiar, cor/raça. 

O documento se caracteriza como uma fonte de dados de fácil acesso à 

comunidade escolar do CPII, pois se encontra disponível no site da instituição. Nele se 

encontram informações do corpo discente e do corpo docente a nível estatístico. É um 

documento bem resumido, sucinto e de linguagem direta que se utiliza de infográficos19.  

                                                             
17 ProInfância. http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia 
18 O processo de descentralização administrativa e orçamentária dos  campi do Colégio Pedro II ocorrido 

em 2016, vem atender a Lei 12.677/2012, que equiparou o CPII aos Institutos Federais. Disponível em: 

https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-not%C3%ADcias2016/4252-entenda-os-principais-

pontos-da-descentraliza%C3%A7%C3%A3o-administrativa.html 
19  Infográficos são representações, utilizadas como estratégias de marketing, que reúnem elementos de 

texto e recursos gráfico-visuais, trazendo informações ao público de maneira didática e fácil de 

compartilhar. https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-infografico/ . Acesso em 26/04/2018 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVqJ2UzbjJAhWLnZAKHVSxDL8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2012%2Flei%2FL12677.htm&usg=AFQjCNH0pnNJJ2-6ufjqylpoDkRTDZJJZg&sig2=QNbNKObFgV4d__ap4iQc1Q
https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-infografico/
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Essas características atendem ao objetivo do órgão responsável pela divulgação, 

SIAAC (Sistema de Assentamento Acadêmico), de atingir todos os públicos na leitura do 

documento, ou seja, não fica restrito a pesquisadores e a comunidade acadêmica20. 

Observamos que abaixo dos dados sobre cor/raça se encontra uma nota 

esclarecendo que a: “A cor/raça, segundo o site do IBGE é a característica declarada pelas 

pessoas de acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela, parda e indígena”. 

Dessa forma, a instituição apura a cor/raça dos alunos de maneira autodeclarada, no 

momento de matrícula ou renovação de matrícula. No entanto o modelo de sorteio 

adotado não possui cota racial ou social no CREIR, assim, como em todo o ensino 

fundamental I.  

Compreendemos que um questionário dessa natureza tem a possibilidade de 

conhecer o perfil discente para aplicar propostas pedagógicas de acordo com o público, 

melhorando assim a qualidade de ensino/aprendizagem e respeitando todas as culturas. 

No entanto, as entrevistas aos responsáveis pelo “CPII em Números”, setor 

responsável pela compilação dos dados oriundos de relatórios das secretarias, apontam 

que o objetivo ao disponibilizar o perfil discente respondia a LAI, Lei de Acesso à 

Informação.21A gestão do atual reitor Oscar Halac, solicitou uma visita à Universidade 

Federal Fluminense para que os gestores pudessem verificar esta instituição os 

procedimentos necessários para construir mais ferramentas de informação institucional. 

 

3.2 A caminho da ilha: Da inscrição ao Sorteio de acesso à educação infantil  

Como já foi informado, o acesso à educação infantil do Colégio Pedro II se dá 

através de sorteio, assim como nos câmpus que possuem Educação Fundamental I, ou 

seja, turmas de 1º ao 5º ano do EFI. 

Desde de 2012, o acesso ao CREIR se dá através de edital para sorteio das vagas, 

no entanto, nos anos de 2012 e 2013 os editais estavam vinculados à Realengo I, devido 

à organização administrativa deste período. Ambos os editais foram publicitados 

organizados no mesmo ano, um em jan./2012 para este ano letivo e o outro em out/2012, 

para o ano letivo de 2013. 

                                                             
20 As fontes estarão em anexo. 
21 Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e 

receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles 

produzidas ou custodiadas. 
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Desde o primeiro edital estava prevista a isenção e o único local de inscrição era 

via página do CPII, responsável nesses anos, previsto pela minuta. Em 2014, como já 

havíamos apontado, a educação infantil estava com organização econômica e 

administrativa próprias, o que lhes garantiu editais de acesso próprio.  

A inscrição se deu através da internet na página da banca escolhida para o 

certame, IDECAN e esta disponibilizou um ponto de inscrição presencial na Rua dos 

Inválidos no Centro do Rio de Janeiro. 

Para o acesso ao ano letivo de 2015, a banca que organizou o concurso foi a 

Acesso Público, assim como 2014, possuía o valor da inscrição se manteve em R$40, e 

os pontos de inscrição presencial foram disponibilizados cinco pontos conforme edital: 

 

3.3.1. O Candidato que não puder ter acesso à internet poderá efetuar 

sua inscrição nos seguintes Postos de Atendimento presencial:  

1. POSTO 1 –CENTRO - Avenida Presidente Vargas, 542, 2º 

andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ  

2. POSTO 2 – MADUREIRA - Rua Dagmar da Fonseca, 180, 2º 

andar, Madureira, Rio de Janeiro-RJ  

3. POSTO 3 – DUQUE DE CAXIAS - Avenida Presidente Vargas, 

168, Loja A, Centro, Duque de Caxias-RJ  

4. POSTO 4 – NITERÓI - Rua José Clemente, 21, Sobreloja, 

Centro, Niterói, Rio de Janeiro-RJ  

5. POSTO 5 –SEDE ACESSO PÚBLICO - Rua Professor Gabizo, 

41, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. (COLÉGIO PEDRO II, 2015, p. 2). 

 

Existe a isenção do pagamento para famílias com a renda menor de três salários 

mínimos solicitada com o cadastro único de pessoas ou Número de Identificação Social 

para pessoas beneficiadas por algum projeto social, conforme consta em todos os editais: 

 

3.4.1. Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o 

responsável legal do candidato economicamente hipossuficiente que 

estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal – CadÚnico e que for membro de família de baixa renda, assim 

compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário 

mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até 3 (três) 

salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de 

junho de 2007. (COLÉGIO PEDRO II, 2014, p. 3).  

A partir de 2016 todos os editais têm saído através de certames do DHUÍ, 

segundo a página da escola é o “sistema de concursos do Colégio Pedro II, desenvolvido 

para proporcionar uma melhor experiência de navegação, reduzindo o tempo para 
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realização da inscrição e obtendo maior controle sobre os dados estatísticos. do próprio 

Pedro II”.22  

Importante sinalizar que assim como, para os anos letivos de 2012 e 2013, para 

os anos de 2016 até 2018, as inscrições são exclusivamente feitas pela internet. 

Com a autorização prévia, tivemos acesso aos formulários de comprovantes de 

inscrição e de matrícula do CREIR de 2012 no intuito de entendermos quais informações 

são necessárias para o primeiro passo para a disputa das vagas. A partir deste é gerado 

um comprovante provisório de inscrição.  

Esse formulário contém informações básicas do candidato como números da 

documentação, filiação, contato e status do pagamento. 

Segundo dados da secretaria, o sorteio público ocorre no teatro do campus 

Realengo II e os dados da inscrição e nomes das crianças sorteadas são enviados para a 

Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, que detém as informações dos participantes através do 

sistema de controle de cadastro de todos os inscritos. 

É a PROEN que gera um requerimento inicial de matrícula, disponibilizado via 

SIGAC contendo todas as informações que precisam ser preenchidas pelos responsáveis 

no ato da mesma. Esse requerimento inclui dados sobre à renda familiar média por pessoa 

(semelhante ao critério do IBGE) e tipo de transporte que será utilizado para o 

deslocamento casa x escola x casa. 

Neste requerimento inicial de matrícula, ao lado direito próximo do cabeçalho, 

tem escrito “Ampla Concorrência”, o que já anuncia a não existência de reservas de vagas 

de nenhuma natureza no acesso à educação infantil do Colégio Pedro II. 

O documento fica disponível no sistema para impressão e é apresentado para 

complemento de informações no ato da matrícula. Além deste, existe um outro 

formulário, evidente a “Ficha de Matrícula”, no qual o responsável deve preencher as 

informações da criança, endereço, telefones de contato, tipo sanguíneo e cor/raça. 

Segundo entrevista com a chefe de secretaria, este formulário em meio A4, papel cartão, 

com o logo do Colégio Pedro II, é um formulário bem antigo que estão usando “até 

acabar”. É o um formulário com opção livre e subjetiva de cor/raça (terminologia 

conforme IBGE), e o declarante pode deixar em branco.  

                                                             
22 O DHUÍ é o novo sistema de concursos do Colégio Pedro II, desenvolvido para proporcionar uma 

melhor experiência de navegação, reduzindo o tempo para realização da inscrição e obtendo maior 

controle sobre os dados estatísticos. Disponível em: http://dhui.cp2.g12.br/ 
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Não havendo sistema de reserva de cotas, não ficou claro o objetivo deste o item 

na ficha da matrícula. Os sistemas da instituição (SIGEC e SIGAC), pedem o 

preenchimento, mas, há a possibilidade de ser deixado em branco e neste sentido, as 

informações podem parecer fiel à realidade nos relatórios gerados.  

Ao final de todo ano letivo há o Requerimento de Renovação de Matrícula, no 

caso do ano de 2017, documento que já estava em uso desde de 2015, a opção de cor/raça 

aparece em proporções diferentes dos anos anteriores. Vimos que no formulário a opção 

cor/raça seguem o modelo do IBGE, de forma objetiva se apresenta: Branco, Preto, Pardo, 

Amarelo, Índio, Não Declarada.  

Nota-se uma mudança significativa no formulário de Renovação, quando pela 

primeira vez existe uma consulta direcionada para uma declaração dos responsáveis da 

criança, que fica ao critério destes. 

A mudança entre os formulários (Matrícula e Renovação de Matrícula) 

basicamente ocorre nesse quesito de cor/raça, que ao invés de vir em espaço para 

preenchimento subjetivo, considera o padrão IBGE. 

 

 

3.3 O CPII em Números e o Perfil dos Estudantes do CREIR  

O CPII em Números23 é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional – PRODI e atende ao Princípio da Transparência pautado 

pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) 

respondendo às diretrizes da Lei de Acesso à Informação Nº 12.527/201124. 

                                                             
23 O CPII em Números é um trabalho de ação da Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (Prodi), por meio da Seção de Pesquisa Institucional 

(SPI), da Diretoria de Gestão do Conhecimento (DGC) com objetivo disponibilizar aos 

cidadãos um instrumento de consulta a alguns dados quantitativos do Colégio Pedro II. 

Disponível em http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/cpii_numeros 

24 LAI é a  é a Lei de Acesso à Informação de Nº 12.527/2011,  que regulamenta o direito 

constitucional de acesso às informações públicas. Entrou em vigor em maio de 2012 e 

criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade 

de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. 

Disponível em http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/a-lei-

de-acesso-a-informacao 

 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/JUN/Lei%20de%20Acesso%20a%20Informa%C3%A7ao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Dentre outras informações, desde de 2014 este projeto faz a compilação dos 

dados do perfil discente preenchidos nos sistemas do Colégio Pedro II e o disponibiliza 

na página oficial da escola de forma dinâmica através de infográficos por ano, campus e 

unidade, iniciando sempre com as informações gerais de cada ano com as definições 

como: Onde Moramos? Qual nossa Idade? Qual Nosso Sexo? Qual nossa Renda 

Familiar? Qual nossa Cor/Raça?  

Figura 7, 8 e 9 - Infográficos do Perfil Discente do CREIR de 2014, 2015  e 2016 

      
Fonte: CPII em Números. 

 

Esses dados, segundo os responsáveis do projeto são retirados do Sistema de 

Assentamento Acadêmico (SIAAC) e tem sido disponibilizado sempre no segundo 

semestre devido ao fechamento do ano letivo que tem se fechado, em termos de dados, 

aproximadamente em maio. Sobre o ano de 2017, a informação é que outros projetos 

estão em andamento e por ser uma equipe pequena, de duas ou três pessoas, contando 

com a chefia do setor, ainda não conseguiram compilar os dados. 

Apresentadas as categorias, como informamos previamente, a análise dos dados 

considerará os dados: Onde moramos? Qual nossa Renda Familiar? e Qual nossa 

Cor/Raça? 

Compilamos em gráficos os dados do Infográfico do CREIR disponibilizado 

pelo CPII em Números, de forma que pudéssemos visualizar o desenvolvimento das 

informações por categorias, considerando os únicos três anos disponibilizados, 2014, 

2015 e 2016 num universo de 168 crianças de 3 a 5 anos que não se alterou até então. 
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3.3.1 Cor/Raça no CREIR 

 Observando as taxas de autodeclaração da cor/raça verificamos que um alto 

índice de “Não declarado” ou “Sem Informação” no primeiro ano da compilação dos 

dados. 

A Tabela 1 evidência que quase 60% dos declarantes não informaram sua 

cor/raça, isto equivale a mais da metade dos pais/responsáveis das crianças.  

Esses números, no entanto, foram diminuindo nos anos subsequentes. Em 2015 

houve uma queda drástica, na opção “Não Declarada” saindo de 57,74% em 2014 para 

3,59% em 2015, tendo quase duplicado, em relação a 2015, no ano de 2016 chegando a 

5,95%.  Já na categoria “Sem Informação” em 2015/2016 a taxa ficou em 0,0% e 0,60% 

sendo que no primeiro ano, 2014, chegava a 1,79%. 

Tentamos identificar se esse apontamento de diminuição nas opções “Sem 

Informação e Não declarada.” tenha sido fruto de alguma estratégia de ação na renovação 

de matrícula para aumentar o número de autodeclaração nos anos após 2014. De acordo 

com entrevista à chefe de secretaria, não houve uma campanha de preenchimento no 

termo cor/raça, mas, concluímos que a mudança na padronização do formulário que 

trazia, objetivamente, a raça/cor, considerando as nomenclaturas utilizadas pelo IBGE.  

Gráfico 1 - Comparativo do étnico-racial por ano no CREIR25 

 

                  Fonte: A autora, 2018.  

 

Nas categorias Amarela e Indígena, as categorias não chegam nem a 1%, por 

isso no gráfico apresenta-se com número 0.  

 A queda drástica do primeiro ano para os anos seguintes, dos números de “Sem 

Declaração” (a soma dos “Não declarados” com “Sem Informação”), permite analisar as 

                                                             
25 Fonte: CPII em Números-Perfil Discente. Informações sobre o papel discente do Colégio Pedro II 

apresentado em números. Centro de Referência em Educação Infantil 2014,2015,2016. 
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diferenças entre os grupos de Negros (pretos e pardos) e Brancos. No ano de 2014, a 

diferença entre estes dois grupos girava em torno de 13%, com maioria de brancos. 

 Em 2015, apesar de alterar os números percentuais de cada grupo, a diferença 

se confirmou, aumentando somente 1% no que apontava em 2014. 

A diferença no percentual de brancos entre os anos de 2015 e 2016, e de pardos 

nestes mesmos anos, se deu em torno de 1,5% de aumento para brancos e de diminuição 

para pardos. No entanto, chama a atenção os números dos autodeclarados pretos, sendo 

que em 2014, primeiro ano tinha o percentual de 1,74%, em 2015 subiu para 9,58% e em 

2016 foi para 5,95%, o que caracteriza uma queda de aproximadamente 4% no acesso de 

crianças pretas na educação infantil do Pedro II. 

Considerando que a maioria dos estudantes são autodeclarados negros e brancos, 

simplificamos no gráfico abaixo os dados em categorias generalizantes no intuito de uma 

melhor visualização do perfil étnico-racial das crianças pequenas no Colégio Pedro II. 

Ao longo dos três anos de dados disponibilizados e analisados, podemos 

perceber que o perfil discente branco se manteve estabilizados no quantitativo de acesso, 

crescendo, inclusive, quase 2% de um ano para outro, desconsiderando dos dados de 2014 

pelo alto índice de Sem Declaração.  

No entanto, o mesmo não ocorre com o perfil Negro das crianças do CREIR. De 

acordo com os dados, que podem ser vistos de forma simplicada como na tabela2 abaixo. 

As crianças negras (pretas e pardas) tiveram representação diminuída em 

aproximadamente 7% no acesso à educação infantil de 2015 para 2016. 

 

Gráfico 1: Comparativo do étnico-racial por ano no CREIR26 

 

Fonte: própria 

 

                                                             
26 Fonte: CPII em Números-Perfil Discente. Informações sobre o papel discente do Colégio Pedro II 

apresentado em números. Centro de Referência em Educação Infantil 2014,2015,2016. 
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3.3.2 Renda Familiar no CREIR  
 

Os dados referentes a renda familiar, nos três anos disponibilizados, 2014, 2015 

e 2016, gira em torno de 60%, dos Sem Declaração (soma de “Não Declarados” e “Em 

branco”). Além disso, os dados referentes à faixa salarial, não nos dá uma ideia precisa 

do perfil de rendimentos das famílias do Colégio Pedro II, pois o item de “Maior que dois 

mil Reais” é um dado muito vago, pois compreende aí, qualquer valor acima dessa média. 

Pois compreende desde famílias de 3 até 10 ou mais, salários mínimos.   

Entre 8 a 10% das famílias se encontravam com renda abaixo do salário mínimo 

Aproximadamente 12% se encontravam com renda entre R$1.081,00 e R$1.180,00; entre 

em torno de 10% se encontravam com renda entre R$ 2.172,00 e 11% com renda maior 

que R$2.640,00. Fora esta última questão que suscita várias ponderações e indefinições 

no perfil de renda, além do alto índice de Sem Declaração, todas as demais faixas de renda 

se mantém aproximadas e entendemos que não dá pra fechar uma análise de renda, tendo 

em vista que não há obrigatoriedade de apresentação da mesma no ato da matrícula, para 

crianças que solicitaram isenção de inscrição. 

 

Gráfico 2: Comparativo por Renda Familiar/2014 

 

Fonte: Própria 
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Gráfico 2: Comparativo por Renda Familiar/2015 

 

Fonte: própria 

 

Gráfico 4: Comparativo por Renda Familiar/2016 

 
Fonte: própria     

 

 

 

3.3.3 Local de Moradia no CREIR 
 

O local de residência é outro item preponderante de análise. Devido a localização 

do CREIR, conhecer fixação de moradias das crianças que acessam esta escola se faz 

necessária para entendermos os alcances de uma escola federal, socialmente referenciada 

como de excelência, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Os dados, apesar de não especificarem a localidade exata, em termos de bairros, 

mostram que 70% das crianças são oriundas da Zona Oeste, que além de Realengo, conta 

om Bangu, Campo Grande e Guaratiba, que são como vimos RAs (Regiões 

Administrativas) e que possuem sub-bairros.  
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Gráfico 5: Comparativo por Origem de Moradia em 2014/2015/2016 

  
Fonte: Própria 

 

Em segundo lugar aparece a Zona Norte com uma média entre 23% a 26 % de 

crianças. A área metropolitana houve um crescimento de entrada de discentes de 2014 a 

2016 (1,80% para 3,57%).  

Nota-se uma generalização e contradição do que seja Região Metropolitana, pois 

colocam Niterói e Duque de Caxias separados. Sinalizamos, pois segundo a divisão das 

regiões do Estado do Rio de Janeiro, Caxias e Niterói fazem parte da região 

metropolitana, junto com Itaboraí, Nova Iguaçu, Nilópolis, São Gonçalo, Paracambi, 

Petrópolis, Guapimirim, Queimados, Belford Roxo, Mesquita, Magé, Japeri, São João de 

Meriti, Tanguá, Seropédica27.  

   Em todos os formulários de inscrição, até de renovação de matrícula, este item 

é obrigatório através do campo endereço. Por isso, é um dado com bastante peso, tendo 

em vista que não são crianças de uma faixa etária que demandam, obrigatoriamente, a 

relação com responsáveis primordialmente, mas, é um dado obrigatório em qualquer rede 

e modalidade de ensino. 

É importante frisar, que apesar da ausência de dados mais específicos de análise, 

tanto na renda, quanto aos bairros de moradia, o CPII em Números se configura como 

uma importante ferramenta de análise sobre o desenvolvimento do perfil discente da 

instituição. Nesse sentido, pode servir como perspectiva de análise no desenvolvimento 

de políticas internas e externas de ação afirmativa. 

Esse banco de dados, além de montar um banco da estatística do perfil do 

alunado no início da Educação Básica, pode servir, por exemplo para repensar a política 

de acesso pelas crianças negras cariocas. Uma escola que foi pioneira na implementação 

                                                             
27 Fonte: Observatório das Metrópoles. Disponível: 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_riodejaneiro.pdf . Acesso em 

: 8 de maio 2018. 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_riodejaneiro.pdf%20.%20Acesso
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das cotas raciais na educação básica brasileira, deve vislumbrar um processo de inclusão 

e democratização equânime cada vez mais precoce e estes dados apontam que desde a 

educação infantil torna-se necessária políticas afirmativas de acesso para que aqueles e 

aquelas que estiveram, historicamente, excluídos dos bancos escolares de excelência 

possam também ter acesso a essas ilhas. 

Por isso, se faz necessário adotar estratégias, também, para que as chamadas 

públicas sejam inclusivas e com acessibilidade.  

Se a única forma de se candidatar-se a vaga no CREIR é pelo site da instituição 

e mais da metade da população negra brasileira não tem acesso à internet, IBGE (2010), 

e que no município do Rio de Janeiro um dos pontos de concentração dessa população 

fica na Zona Oeste, região do Complexo de Realengo; ainda que Realengo tenha o maior 

índice de escolarização da ZO, esta AP é a que tem o menor índice do município. Desta 

forma, configura-se de imediato, um bloqueio para que parte da das crianças negras 

acessem uma escola de qualidade, mesmo estando localizada na Zona Oeste.  

Não iremos especificar a quantidade de crianças em idade própria satisfatória e 

obrigatória à entrada da Educação Infantil, já que são os responsáveis por sua matrícula 

que devem ter renda, acesso à internet para inserir seus filhos em uma escola de 

excelência. Apontar o quantitativo de negros e pardos no bairro onde está localizada a 

escola serve para pensar os motivos dos percentuais apresentados pelo Colégio Pedro II 

não refletem os dados da ZO.  

No Rio de Janeiro, a população negra entre 0 a 4 anos de idade, segundo IBGE28 

estava em torno de 1.454.894. Especificamente em Realengo essa categoria girava em 

torno de 136.559 de adultos e crianças (RODRIGUEZ, 2015, p.81).  Os números 

revelaram diferentes origens sociais e raciais das crianças ingressantes no CREIR entre 

2014 e 2016.  

Dargains (2015), também conclui uma desigualdade entre a população habitante 

dos bairros de Realengo e seus arredores com os números de alunos negros e pardos 

matriculados no Ensino Médio, em 2013. O que nos confirma que inserir as cotas raciais 

desde da base da Educação, Educação Infantil, é necessária para romper com as barreiras 

tradicionais e sociais já impostas por uma escola de excelência. 

 

 

                                                             
28 Tabela 3175(IBGE) 
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4 ENTENDENDO A DESIGUALDADE RACIAL NO BRASIL E O PERFIL 

DISCENTE DO CREIR DO COLÉGIO PEDRO II: PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

Como vimos ao longo deste trabalho, as enormes desigualdades raciais e sociais 

presentes na sociedade brasileira são fruto de um longo passado escravista e elitista. 

Podemos afirmar que a atual exclusão e degradação da população negra em diversos 

aspectos da vida cotidiana nas cidades têm afetado, principalmente, a vida de jovens 

negros de periferia. 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma proposta de trabalho através de oficina 

que possibilite a reflexão sobre a as desigualdades raciais no Brasil até os dias de hoje. 

Compreender como se desenvolveu historicamente a construção da identidade da nação 

brasileira, como as raças foram categorizadas neste processo.  

Entendendo como a educação foi tema preponderante nas pautas dos movimentos 

negros brasileiros e, desta forma, se reflete no papel do Colégio Pedro II como instituição 

de educação que em seus 180 anos, transcorre o período do império, início, instalação da 

república até os dias de hoje. 

O objetivo da atividade é que os alunos compreendam como o perfil da nação 

brasileira foi construído através de uma política de Estado, que contou com a participação 

dos órgãos oficiais do governo através do campo historiográfico, que foi determinante na 

construção da história e das memórias dessa ideia de Brasil que justificasse as 

desigualdades raciais que se mantém até hoje, e sua relação com o perfil discente do 

CREIR.  

Por isso, é de extrema importância estudar a historiografia brasileira, a construção 

de nação e a história dos grupos raciais fundantes desse Estado brasileiro para observar 

como a produção de uma imagem sobre eles se deu formas diferentes. A análise da 

literatura e da produção da história nacional revelam que enquanto a população indígena 

foi cogitada como exemplo de brasilidade, inversamente o elemento negro foi designado 

como fator de impedimento ao processo de civilização, (GUIMARÃES, 1988). 

Esses processos de análise histórica permitem que se perceba como foi 

determinante nas e para as relações de poder, essa atribuição de identidades. Como as 

memórias negativas sobre uns e/ou imaginários míticos sobre o outro construíram o olhar 

coletivo sobre diversos grupos sociais. Pois, determina, a certos grupos sociais, os lugares 

de direito e poder, enquanto para outros, lugares de exclusão.  

Neste sentido, Le Goff, aponta que: 
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A memória coletiva faz parte das grandes questões das 

sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de 

desenvolvimento, das classes dominantes e das classes 

dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela 

sobrevivência e pela promoção. (LE GOFF, 1992, p. 475). 

 

Podemos, portanto, compreender que a construção de uma memória negativa 

sobre África, africanos e afro-brasileiros no Brasil foi construindo-se, historicamente, 

desde a sociedade colonial e se mantem de outras formas no pós-abolição. Ainda que 

tivessem resistências, estas memórias foram constituindo uma justificativa elitista de 

valores meritocráticos e embasando conceitos como o mito da democracia racial e a 

defesa do branqueamento da nação. 

Ressaltando o papel do Colégio Pedro II historicamente, como vimos no início do 

segundo capítulo II, que apresenta esta instituição como parte da história e memória 

coletiva brasileira. Como parte do desenho da História Oficial da nação brasileira e como 

os primeiros catedráticos de história, pertencentes às elites intelectuais tornaram-se sócios 

do IHGB, participando através da produção de registros e arquivos na criação do perfil 

dos cidadãos brasileiros. 

De acordo com Guimarães (1988), estes intelectuais tinham “a tarefa de 

sistematizar uma produção historiográfica, capaz de contribuir para o desenho dos 

contornos do que se queria definir como nação brasileira”. Ou seja, sua tarefa foi de 

delinear um perfil de Nação Brasileira, necessidade do Estado Nacional que se 

consolidava. Os registros e arquivos históricos dão a tônica da construção social da 

memória coletiva de uma nação e que não está isenta dos posicionamentos, político, social 

e econômico, mesmo que se definam como neutras.  

Nesse processo, é preciso também conhecer para entender a importância dos 

movimentos negros organizados. Como a Frente Negra Brasileira que foi uma das mais 

importantes experiências de organização política de pessoas negras no Brasil em defesa 

da educação, isto porque, como já vimos, apontado por Domingues (2016), o 

departamento de instrução, da FNB insistentemente propagava a educação como arma 

principal de combate ao preconceito. 

No mesmo caminho de luta e resistência por educação a construção do Teatro 

Experimental do Negro – TEN, idealizado por Abdias Nascimento, que propunha a 

valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte foi 

delineando passos para os movimentos e conquistas da atualidade. 
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 Ou seja, toda a construção de subalternização da população negra ao longo da 

história do Brasil, ocorreu na disputa de poder, mas, em todos os momentos a resistência 

negra, em especial na busca pelo direito à educação como garantia de cidadania, esteve 

presente. 

Nessa perspectiva, a oficina é uma proposta que busca uma compreensão do 

passado e ressignificação da memória sobre a historiografia da escravidão no Brasil com 

a construção das identidades raciais, bem como refletir sobre quais identidades continuam 

inseridas numa escola pública de prestígio até os dias atuais.  

Pensar como a ideia de inferioridade da pessoa negra se reproduz, e como o 

Racismo Institucional é determinante para a manutenção dos lugares de poder e 

representatividade, bem como essa reprodução se mantém no imaginário do senso comum 

da sociedade brasileira, tanto o discurso colonizador da elite, quanto o imaginário social 

que reproduz esse olhar de marginalização. 

Essas memórias são construídas e reforçadas nos livros didáticos, na literatura e 

na mídia de massa, e para esta, o exemplo fácil de ser verificado é na reprodução de papéis 

dados a atores e atrizes, negros (as), em que, salvo exceções, geralmente, representam 

papéis de coadjuvantes e/ou subalternizados nas funções de empregadas domésticas, 

porteiros, motoristas, delinquentes e etc. 

As pesquisas historiográficas sobre o Brasil oitocentista demarcam a reprodução 

desse imaginário, já que vários escritos dos viajantes relacionavam, quase que como 

sinônimos, os termos “negro”, “africano” e escravo. Esta justaposição de relação da 

pessoa negra com escravidão ao longo de várias décadas serviu como reforço desse 

imaginário que subalterniza a população negra, justificando seu lugar de inferioridade. 

(DOMINGUES, 2016). 

 Concluímos, portanto, que não é por acaso que o perfil racial ingressante no 

Colégio Pedro II, numa região como a Zona Oeste, tenha um alto percentual de pessoas 

não negras. Desta forma, entendemos que, não discutir estas questões significa reforçar o 

imaginário dessa sociedade racista e manter uma memória escolar elitista, branca e 

consequentemente excludente para a população negra. 

 Por isso, é preciso combater essas configurações do racismo à brasileira, que como 

foi caracterizado por vários historiadores como racismo velado. Florestan Fernandes 

afirma que no Brasil se “tem preconceito de ter preconceito” (1972). 
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Há o receio de se falar em Racismo, em falar a palavra, Negro, População Negra, 

embora os brasileiros não se assumam racistas, todos têm consciência que existe Racismo 

no Brasil29.  

Ao se eximir de tocar no intocável, se constrói os silenciamentos que acabam por 

contribuir da mesma forma com o discurso da elite dominante que subalterniza o povo 

negro. Portanto, é preciso investigar, revisitar, evidenciar e ressignificar os processos de 

resistências, existências que africanos, afrodescendentes, e/ou afro-brasileiros 

construíram ao longo dos processos históricos da diáspora negra.  

Da mesma forma que é preciso verificar os dados históricos e relacioná-los com a 

nossa realidade cotidiana, combiná-las com os dados do espaço em que estamos e 

estudamos, o da educação. Por isso, urge, refletir e planejar atividades pedagógicas que 

dão centralidade ao debate racial no cotidiano escolar. 

Como vimos, a questão racial no Brasil é obscurecida pela ideologia do mito da 

democracia racial, (ORTIZ, 1985). Essa ideia de uma nação que vive harmoniosamente 

com as três raças fundantes, branco, negro e índio, construiu, no imaginário popular 

brasileiro, a ideia de um paraíso racial. (GUIMARÃES, 2001), ideia que fortalece um 

referencial meritocrático, que reforça o racismo, já que coloca no mesmo patamar de 

oportunidades todas as raças, o que não é verdade, e imprime nas pessoas negras a peja 

da incapacidade de chegar a espaços de representatividade e poder, “igualmente” 

disponibilizados a todos. 

Vislumbrar, dentro e fora do espaço da sala de aula, reflexões que ajudem a 

identificar preconceitos raciais cotidianos, o racismo institucional que leva a exclusão e 

marginalização de parte das pessoas negras, bloqueando seu acesso e permanência aos 

nichos de qualidade, em especial da educação, como é o caso do Colégio Pedro II, é um 

dos objetivos desta atividade. 

Por isso, nossa proposta é debatermos o preconceito e a desigualdade racial com o 

grupo, mediando e construindo um diálogo com vídeos, textos e dados oficiais. Refletir a 

partir de um olhar atento e crítico sobre as diversas situações e aspectos do cotidiano o 

racismo e como ele pode se apresentar ou se perpetuar de forma estrutural. 

Trazemos, possibilidades pedagógicas, diversas, onde trataríamos a historiografia da 

escravidão, a população negra no pós-abolição, a ideia de nação brasileira e as cotas 

raciais como ação afirmativa para a população, que mesmo liberta, não se tornou cidadã. 

                                                             
29  A atualização de 2008, da Pesquisa de 1995, do Instituto DATAFOLHA aponta que 91% dos 

Brasileiros acham que há racismo no Brasil, mas, somente 3% assume que é racista. 
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Podemos refletir sobre o papel do Colégio Pedro II, em seus 180 anos, na construção 

no perfil da nação brasileira e se esta ingerência construiu um perfil de aluno desta 

instituição.   

Nesta perspectiva de oficina, na qual se espera que as ideias prévias dos 

estudantes, as concepções e imaginários se evidenciem. A oficina é uma proposta 

interdisciplinar, tendo em vista que trabalha com dados estatísticos e históricos e 

produção escrita, vídeos e materiais visuais.  

A proposta desta oficina privilegia a construção de um tema inicial, combinando 

subtemas com os objetivos a serem atingidos através da pesquisa e correlações de 

materiais a serem observados, com os trechos de textos históricos como dados atuais dos 

institutos de pesquisas oficiais e dados da escola, espaço de vivência dos estudantes. 

Para iniciarmos a temática, faremos perguntas norteadoras acerca das 

desigualdades raciais no Brasil. Em seguida, apresentaremos dois vídeos “2 Minutos para 

entender as desigualdades raciais no Brasil” e o vídeo “Racismo Institucional- Teste de 

Imagem” ambos disponibilizados na plataforma “You Tube’ da internet com o intuito de 

apresentarmos os primeiros dados do instituto de pesquisa IBGE e o debate em torno do 

imaginário e construção de memórias sobre a população negra. 

Trabalhar inicialmente com estes vídeos ajuda a compreender o imaginário e as 

relações de reprodução do racismo atualmente e possibilita pensar como essas memórias, 

muitas das vezes negativas ou subalternizadas foram criadas. 

A partir de textos históricos do IHGB, de dados das pesquisas do IBGE 

combinados com dados oficiais da página “CPII em Números” do Colégio Pedro II, 

pretende-se compreender como a situação atual da população negra é parte da história 

política social e econômica da construção de um Estado-Nação e das resistências 

organizadas pelos setores dos movimentos negros brasileiros. 

Para embasamento histórico, utilizaremos a imagem de um trecho do texto “Nação 

e Civilização nos Trópicos: IHGB e o Projeto de uma História Nacional” de Manoel 

Salgado. Após breve apresentação da criação do IHGB, ressaltando seu objetivo, sua 

produção e a origem sócio-econômica de seus primeiros funcionários do século XIX, 

serão apresentados aos alunos trechos do texto de Manuel Salgado, Nação e Civilização 

nos Trópicos, em que este apresenta os pesos e contribuições de cada uma das raças que 

compõem a sociedade brasileira, relacionando cor, capacidade intelectual e heranças 

culturais. 
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Cumprida a investigação do tema por meio dos documentos selecionados, o 

professor ainda pode finalizar a experiência de compreensão do passado realizando um 

novo levantamento de questões. Concluindo com produção de cartazes, fanzines e/ou uma 

carta ao Conselho Superior do Colégio Pedro II – CONSUP do CPII apresentando as 

análises feitas durante a atividade. 

Avançar nas práticas cotidianas educativas antirracistas é força motriz na quebra 

dos silenciamentos sobre racismo e desigualdade racial tão enraizados na sociedade 

brasileira. Sabemos que a construção desse pensamento foi construída, produzida e 

reforçada socialmente ao longo da construção da identidade nacional brasileira e por isso, 

a escola deve ter a tarefa primordial na desconstrução da lógica excludente e 

subalternizada que, historicamente, imprimiu-se à população negra. 

Além disso, em especial, apresentar o homem negro inserido na discussão acerca 

da identidade nacional e sua pretensão de inserção na concepção de nação futura. Assim, 

objetivamos fazer frente às determinações do IHGB, órgão do império responsável por 

definir uma identidade étnica e cultural, bem como as devidas proporções e importâncias 

de cada raça, para a sociedade brasileira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos este trabalho refletindo, brevemente, sobre a formação étnico-racial do Brasil e 

a histórico de lutas da população negra por educação com foco no pós-abolição e no Brasil 

republicano. Vimos o quanto os movimentos negros, historicamente, pautaram sua luta em torno 

do direito à educação como garantia de cidadania na “nação” brasileira em formação.  

Vimos como a FNB e o TEN foram as principais referências e de luta e organização por 

direitos civis, que conclamavam para a inserção das crianças nas escolas e organizavam crianças, 

jovens e adultos em seus projetos de alfabetização e escolarização do seu povo.  

De qualquer forma, apontamos como a pauta por esses direitos são marcadas por disputas 

políticas até os dias de hoje, pois, ainda que com os marcos legais da Lei Áurea e a proclamação da 

República em 1889, não se obrigou o Estado brasileiro para efetuar as reparações históricas aos 

povos que sofreram e sofrem resquícios de uma nação que foi pautada na escravidão. 

Entendemos que Racismo estrutural é uma muralha que bloqueia sistematicamente o 

desenvolvimento pleno, em todos os aspectos da vida cotidiana, da população negra brasileira. 

Concluímos que a política da brasileira, ainda caminha a passos lentos na busca mecanismos reais 

de superação das desigualdades raciais.  

Observamos que apesar da existência de ações afirmativas de cunho racial, as diferenças 

entre pessoas negras e não negras se mantêm quanto ao acesso e permanência nas diversas 

modalidades de ensino no Brasil. Os dados comparativos no campo educacional, indicam que 

crianças, jovens e adultos negros e indígenas ainda estão em desvantagem quando se trata de 

alfabetização e taxa de escolarização, ou seja, pessoas não-negras tem mais anos de estudos do que 

as negras e indígenas. 

Vimos que, embora os anos 2000 tenham tido desdobramentos importantes no campo da 

educação, como a Lei 10.639/03 da obrigatoriedade do Ensino de História da África nas redes de 

ensino brasileiro, da Lei 12.711/12 de reservas de vagas de cunho racial nas instituições federais de 

ensino, superior e técnico, além de Orientações como o PNEI das Relações Raciais, a população 

negra, ainda hoje, é que tem menor tempo de vida escolar.  

No que tange essa questão na educação infantil, vimos que o Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, entre 

outras questões, aponta a necessidade de ampliação de vagas na educação infantil para garantir a 

entrada de crianças de 0 a 5 anos, afrodescendentes, pois são as que mais estão fora da escola nessa 

faixa etária da educação 



71 
 

 
 

Enfim, ainda que tenhamos aos quatro cantos ouvido o discurso da universalização da 

educação básica, a população negra continua em desvantagem no acesso, como pudemos confirmar 

com várias pesquisas oficiais e constatar com análises de pesquisadores que precisamos avançar 

bastante na equidade de acesso para a maioria da população brasileira, que em todas pesquisas dos 

órgãos oficiais apontam contraditoriamente que, apesar de ser a maior parcela da população, é a que 

se encontra em maior vulnerabilidade social. 

 Focamos nossa pesquisa no que consideramos ser uma ilha de excelência em educação 

infantil, partindo do pressuposto que seja público e notório que no campo da educação, é na esfera 

federal que se encontram os maiores índices de investimento estrutural e humano no Brasil. 

A análise do CPII em Números quanto ao perfil da Educação Infantil no Colégio Pedro 

II de Realengo, demonstra que a diversidade da composição da sociedade brasileira ainda não está 

proporcionalmente representada dentro desta escola. 

O que entendemos como contraditório, já que a localidade das moradias do que 

acessam esta escola é de 70% da Zona Oeste. Região mais pobre do Rio de Janeiro e com 

menor taxa de escolarização e alfabetização, ficando abaixo da média do município do 

Rio de Janeiro. 

Como uma escola de excelência, que funciona num Complexo de quase 50 mil 

metros quadrados, conta com 3 câmpus funcionando, não fornece abertura para camadas 

de negros e pobres, com reservas de vagas, além de uma política de inscrição presencial, 

tendo em vista os dados sobre a população de escolarização e alfabetização, bem como 

acessos a bens materiais como acesso a aparelhos eletrônicos e à internet. As condições 

legais existem, e não possui restrição tendo em vista a equiparação do CPII aos IFs, dados 

que trouxemos ao longo deste trabalho. 

Este trabalho, como afirmamos inicialmente não pretende se encerrar, mas, partir 

para novas questões. O Colégio Pedro II é parte da formação da “nação” brasileira, é parte 

do que foi construído para e sobre a educação brasileira, sua responsabilidade é 

reescrever, com políticas claras e objetivas, novos caminhos de democratização com 

equidade, pois só assim conseguiremos almejar uma sociedade que esteja marcada por 

uma verdadeira democracia racial. 
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ANEXO A – OFICINA A CONSTRUÇÃO DO BRASIL 

 

 

 

 

 

Oficina: A construção do Brasil e o perfil discente do Colégio Pedro II 
Objetivo Geral: 

Conhecer a construção da desigualdade racial no Brasil e relacioná-la ao perfil discente do CREIR. 

Objetivos 

específicos 

Conteúdos Procedimentos didáticos Recursos utilizados 

1 – Constatar e 

refletir sobre a 

diversidade 

étnico/racial, a 

desigualdade racial 

no Brasil e o racismo 

institucional. 

 

Desigualdade racial no 

Brasil; 

Racismo Institucional; 

Traços e quantitativos 

étnicos na composição da sociedade brasileira, em especial, 

em espaços urbanos. 

Apresentação dos vídeos: “2 

minutos para entender: 

Desigualdade Racial no 

Brasil” e “Racismo 

Institucional – Teste de 

Imagem”. 

Debate sobre o conteúdo dos 

vídeos. 

Computador, Datashow. 

2 – Conhecer os 

dados históricos 

sobre a composição 

étnica da sociedade 

brasileira e o papel do 

IHGB no discurso 

conservador racista 

na educação e na 

sociedade brasileira. 

 

 

 

Composição étnica da 

sociedade brasileira da 

primeira metade do 

século XIX.  

O IHGB: criação, 

objetivos, origem 

socioeconômica de seus 

primeiros funcionários do 

século XIX. 

O IHGB e o discurso 

conservador racista na 

educação e na sociedade 

brasileira. 

A produção de um 

consenso sobre cor, 

capacidade intelectual e 

heranças culturais. 

Apresentação oral. 

Leitura de recortes de textos. 

Projeção de tópicos do tema 

PowerPoint.  

Debate. 

  

Texto:  Nação e 

Civilização nos 

Trópicos: O Instituto 

Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o Projeto de 

uma História Nacional de 

Manuel Salgado. 

Texto:   Nação e 

Civilização nos Trópicos 

de Manoel Salgado.  

Computador, Datashow. 

 

 

3 – Interpretar os 

dados estatísticos 

apresentados, 

relacionando-os aos 

processos históricos 

e as desigualdades 

raciais atuais. 

O corpo discente do 

CREIR. 

O perfil populacional do 

entorno do CREIR 

Nível de escolaridade de 

negros e brancos 

 

Projeção de dados do CPII 

em números; (Anexo 1) 

Projeção de dados do IBGE 

sobre o perfil populacional 

do entorno do CREIR; 

(Anexo 2) 

Projeção de dados do IBGE 

referente ao nível de 

escolaridade entre negros e 

brancos no ano de 2001 e 

2012; (Anexo 3) 

Computador, Datashow. 

 

4 – Realizar sínteses 

sobre os assuntos 

estudados e expressá-

las em produções 

visuais e textuais.  

  

Sínteses sobre os 

assuntos trabalhados. 

Expressão visual das 

sínteses. 

Produção textual. 

Criação de cartazes. 

Produção de uma carta 

propositiva ao Conselho 

Superior do Colégio Pedro II 

– CONSUP  

Papéis de texturas, 

formas, tamanhos e cores 

variadas. 

Lápis, Hidrocores, tintas 

de cores variadas. 

Réguas, tesouras e colas. 

Avaliação: 

Demonstrar a através da construção dos materiais propostos sua percepção sobre a construção da 

desigualdade racial no Brasil e sua relação com o perfil discente do CREIR. 
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ANEXO B – PERFIL GERAL DISCENTE DO CREIR DO ANO DE 2014 
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ANEXO C – PERFIL GERAL DISCENTE DO CREIR DO ANO DE 2015 
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ANEXO D – PERFIL GERAL DISCENTE DO CREIR DO ANO DE 2016 
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ANEXO E – IMAGEM DO TEXTO “NAÇÃO E CIVILIZAÇÃO NOS 

TRÓPICOS: IHGB E O PROJETO DE UMA HISTÓRIA NACIONAL” 
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ANEXO F – IMAGEM DE GRÁFICO DA ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA POR 

COR E RAÇA NO BRASIL. 

 

 
Fonte: IBGE, (2010) 
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