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RESUMO 

Introdução: A criança, ao iniciar a fase da Educação Infantil, tem acesso a várias 

aprendizagens e troca de conhecimentos por meio de diálogos e do convívio social. Nota-se que 

nesse ambiente escolar, os professores têm a possibilidade de fazer rupturas de ideias frente às 

desigualdades que transparecem na sociedade, em especial trabalhando questões relacionadas 

a história e cultura afrodescendente. É papel da educação, garantir o acesso ao conhecimento, 

e compreende-se que na Educação Infantil as relações da história e da cultura afrodescendente 

são fundamentais para as crianças e para a sociedade, pois é possível cultivar práticas e 

conhecimentos que contemplem a diversidade, que permitam compreender sua história 

combatendo práticas e ações preconceituosas e discriminatórias. Objetivo: O objetivo desse 

artigo foi apresentar ações educativas que auxiliem os educadores a construir relações mútuas 

de aprendizagem, promovendo através de um olhar pedagógico, ações que viabilizem o ensino 

da cultura afrodescendente, no âmbito Educacional Infantil, com objetivo de divulgar e produzir 

conhecimentos, capacitando as crianças para interagir no sentido de respeitar as diferenças e 

valorizar as identidades, pois a educação é um instrumento de formação de opiniões, 

consciência crítica e viabilização de mudanças na sociedade. Metodologia: As metodologias 

utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Sugerimos dois projetos de aula para serem aplicados com alunos de 5 anos da Educação 

Infantil. Em “Todas as cores são iguais: respeito a diversidade étnico-racial”, o objetivo foi 

desenvolver atitudes de respeito à diversidade étnica racial combatendo o preconceito racial. 

Em “Brincadeiras de origem africanas”, o objetivo foi desenvolver atitudes de respeito à 
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diversidade étnica racial¸ apresentando brinquedos e brincadeiras tradicionais e da cultura 

africana. Conclusão: Disponibilizar espaços e tempos para trabalhar a temática na Educação 

Infantil proporciona a formação de crianças que saibam, acima de tudo, respeitar as diferenças 

multiculturais, desenvolvendo uma melhor compreensão do assunto, atuando como instrumento 

de formação de opiniões, consciência e viabilização de mudanças na sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. História e cultura afrodescendente. Pedagogia de 

projetos.  

 


