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RESUMO

As discussões acerca da afrodescendência numa ótica crítica ainda são recentes, pois até pouco tempo atrás esse tema era pouco discutido. Na 
escola, de modo especial, era abordado, na maioria das vezes, quando se tratava da história e cultura do povo negro, ao se contar sobre o 
período da escravidão no Brasil. Nestas situações, os negros eram costumeiramente, personificados enquanto escravos ou como sujeitos à 
margem da sociedade. A situação só começou a mudar quando as discussões sobre as minorias foram levantadas e, especialmente, quando 
ocorreu a promulgação da Lei 10.639/03 que trata da Ação Afirmativa de resgate das questões referentes à História e Cultura Afro-brasileira na 
educação de ensino fundamental e médio. Com esta lei, as escolas devem passar a desenvolver propostas de ensino voltadas para a discussão e 
valorização desta cultura. Contudo, abordar esta temática implica buscar estratégias e recursos que sejam responsivos à realidade e nível de 
desenvolvimento infantil para que as crianças possam alcançar, com efetividade, o objetivo do trabalho pretendido.  Partindo desta realidade, 
esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar como tem sido desenvolvida a temática da afrodescendência na educação infantil. Para 
alcançar esta compreensão, foi desenvolvido um estudo de caso, por meio de abordagem qualitativa. Foi um estudo do tipo descritivo, do qual 
participaram 3 professores de uma instituição privada de Educação Infantil que possuía em seu Projeto Pedagógico objetivos voltados ao trabalho 
da temática. Para isso, foi utilizado como instrumento para a construção dos dados a entrevista semiestruturada. A análise dos dados, realizada 
por meio da técnica da análise de conteúdo, aponta que as questões da afrodescendência neste espaço escolar, em geral, tem emergido de 
forma espontânea, a partir de questões que comparecem no cotidiano pedagógico e nas relações sociais. Logo, são situações caracterizadas por 
mediações orais, objetivando minimizar os impactos de conflitos interpessoais, sem maiores desdobramentos pedagógicos. As atividades 
sistematicamente planejadas têm ocorrido, na maior parte das vezes, nas datas comemorativas, especialmente, na Semana da Consciência Negra, 
quando a escola dedica tempo e atenção para o desenvolvimento de atividades pontuais voltadas para a reflexão acerca da temática. Contudo, 
permanece forte o viés da discussão acerca da história da escravidão e cultura do povo negro, não trazendo apontamentos relacionados à crítica 
social acerca dos processos e cultura que alicerçam as práticas de preconceito, discriminação e exclusão.  Nesta abordagem, as estratégias e 
recursos lúdicos têm sido as principais vias de trabalho com a criança, pois, além de fazer parte da vivência infantil, o lúdico possibilita a vivência 
concreta de experiências sociais e se configura como uma linguagem mais acessível à criança. Destarte, os resultados apontam para a 
necessidade de uma reflexão sobre a organização do trabalho pedagógico que possa contemplar a temática de forma sistematizada, com o 
objetivo de ampliar a discussão de modo a alcançar aquilo que está preconizado pelas principais diretrizes e orientações que versam sobre uma 
abordagem mais contextualizada, crítica e inclusiva.
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