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RESUMO 

Introdução: Um dos papeis sociais da escola é auxiliar na construção de identidades que 

possam ser livres de preconceitos e positivas, possibilitando que a criança afrodescendente se 

torne um adulto consciente de seus direitos e deveres e capaz de conviver respeitosamente com 

as diferenças culturais, raciais e sociais. O profissional da educação precisa estar preparado e 

comprometido para desenvolver seu papel na sala de aula, que se refletirá na sociedade; se ele 

ignora casos de preconceito racial na escola, compromete o processo ensino aprendizagem e 

reforça atitudes discriminatórias que não devem acontecer no espaço escolar e nem fora dele.  

Objetivo: Sugerir projetos que auxiliem na formação de cidadãos conscientes, felizes e livres 

de preconceitos raciais. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e Discussão: Montamos duas sugestões de 

projetos dentro do tema da construção da identidade positiva afrodescendente nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Os projetos partiram do princípio da construção coletiva do 

conhecimento, do uso de gêneros textuais diversificados e das TICs.  O projeto 1 (Conhecendo 

músicas e danças afrodescendentes) objetivou conhecer, compreender e respeitar a cultura 

negra e afrodescendente por meio de algumas de suas manifestações culturais. Depois de 

pesquisar sobre danças e músicas afro o projeto culminaria com uma apresentação de capoeira 

na escola. O projeto 2 (Revelando a beleza afro), teve como objetivo promover a autoestima do 

aluno negro e combater o preconceito sofrido dentro e fora da escola. Para isso propomos 

pesquisas sobre personalidades negras do Brasil e do mundo e na culminância em um desfile 
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de meninos e meninas afrodescendentes para a escolha da beleza afro da escola. Conclusão: 

Discutir temas ligados a história e a cultura afro brasileiras permitem a construção de uma 

identidade positiva nos alunos afrodescendentes e também a desconstrução de pensamentos e 

atitudes preconceituosos que os alunos trazem de casa e da sociedade. A escola não pode se 

furtar a esses temas, cabe a ela elaborar atividades, debates e momentos nos quais os alunos 

afrodescendentes e os de outras etnias se conheçam melhor, interajam e percebam que a 

diversidade de cores, de culturas e manifestações e um fator positivo que deve ser incentivado 

dentro e fora da escola. 
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