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RESUMO

Mesmo após anos da abolição da escravatura, o afro brasileiro ainda vivencia as duras consequências de uma cultura secular que o colocou em 
uma posição de inferioridade e submissão ao ser humano branco. Diante disso, a realidade atual instiga grandes discussões e propõe políticas 
públicas ligadas as questões étnicas e raciais que busquem oportunizar a igualdade racial nas diferentes esferas sociais. Uma dessas políticas 
públicas está ligada ao campo educacional, por meio da qual se procura promover a reflexão crítica dos alunos em relação aos temas voltados à 
diversidade e respeito étnico-racial. A Lei 10.639/03 preconiza a  obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas 
escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, de modo que, atualmente, a proposta pedagógica e o texto curricular devem ser 
construídos obedecendo a esta normativa que está em vigor no país. No entanto, apesar desta e de outras diretrizes dela decorrentes 
estabelecerem uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural, nem sempre a escola, por seus discursos e práticas 
propicia essa reflexão. Desse modo, esta pesquisa se edificou com o objetivo de analisar como a questão étnico-racial está contemplada no 
currículo e na proposta pedagógica de uma escola de educação infantil. Para alcançar tal compreensão, optou-se por desenvolver uma pesquisa 
documental, analisando o currículo e o Projeto Político Pedagógico da Escola, seguindo uma abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido em 
uma escola particular do Distrito Federal de orientação religiosa. A análise dos dados, realizada por meio da técnica da análise de conteúdo, indica 
que a escola propõe a reflexão da temática em questão. Para tanto, trabalha com projetos de literatura, no qual são utilizados livros que abordam 
as diferenças (sejam raciais, físicas ou sociais) e campanhas educativas que igualmente tratem do tema. O objetivo deste trabalho é acompanhar 
as transformações sociais e debater de modo crítico e reflexivo temas que estão sendo levantados pela mídia e coloquem em evidência a 
necessidade da promoção de relações mais justas, igualitárias e livres e toda forma de preconceito e descriminação. Os resultados deste estudo 
nos permitem verificar que a escola em questão já se mostra sensível a esta demanda social urgente e emergente, porém, suas práticas ainda 
requerem uma sistematização mais complexa que lhe permita a abordagem sobre a afrodescendência de maneira mais contínua e cotidiana, e 
não apenas por meio de ações e projetos focais. Tratar o tema na Educação Infantil se torna mister, considerando que nesta fase a formação de 
valores e condutas sociais estão em franco desenvolvimento, de forma que uma intervenção pedagógica eficaz pode contribuir para a promoção 
da formação de um sujeito mais sensível e respeitoso diante da diversidade humana.
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