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RESUMO 

Introdução: A escola tem o papel fundamental de contribuir para o reconhecimento e 

valorização das influências afro na formação da sociedade como um todo. As crianças deverão 

ser estimuladas desde muito pequenas a se envolverem com diferentes grupos étnicos - raciais 

de maneira compreensiva e clara para que elas possam construir para gerar uma sociedade livre 

de preconceitos e discriminação racial. Cabe à escola proporcionar essa construção por meio de 

projetos pedagógicos que possibilitarão a percepção das crianças ao participar de atividades 

significativas visando diminuir toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e racismo.  

Objetivo: O objetivo deste artigo foi sugerir projetos para que a escola promova reflexões e 

desenvolva ações que contribuam na construção de uma identidade negra positiva junto aos 

alunos e demais indivíduos presentes na comunidade escolar. Metodologia: A abordagem 

metodológica desta pesquisa foi qualitativa, com levantamento bibliográfico sobre o tema e 

indicação de duas sugestões de projetos pedagógicos a serem desenvolvidos em sala de aula 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Resultados e discussão: Na escola podemos perceber 

e desmistificar preconceitos, por isso, torna-se terreno fértil para o lançamento de ideias e 

concepções como o respeito ao outro e a reciprocidade que conduz à convivência harmoniosa. 

Aos sujeitos negros e a todos os demais precisa ser garantido o direito à manifestação, à 

liberdade de opinião, à livre expressão, etc. Na montagem dos dois projetos (Bruna e a galinha 

d’angola e Teatro de fantoches: vivenciando a cultura negra, costumes, contribuições e hábitos 
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por meio da arte) privilegiamos a utilização de gêneros textuais, a contação de histórias, a 

representação por meio de teatro e técnicas de ensino diversificadas a fim de desencadear 

situações que logrem incentivar a pesquisa e promover o debate à luz de oportunidades que 

deem asas à imaginação e através de brincadeiras proporcionar o aprendizado de forma lúdica 

e significativa aos aprendizes. Conclusão: O alicerce de boas posturas é alimentado 

diuturnamente e a base deve ser precedida de compreensão. Ao entender o valor do outro 

logramos intensificar a valorização da construção do eu individual. Os reflexos das 

manifestações individuais refletem decisivamente na conjuntura coletiva e cremos que uma 

sociedade sem preconceitos depende principalmente de nós que amamos facultamos às crianças 

e a comunidade escolar o acesso a verdades e o direcionamento parametrizado por convicções 

como a fé de que o mundo pode ser melhor mais unido e feliz se assim o quisermos.  

 

PALAVRAS CHAVE: Identidade negra. Projetos. Ensino Fundamental. 

 


