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“IGUALDADE RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL” 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação em consonância com o plano municipal e 

propondo Melhoria na Qualidade da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino, 

de acordo com a Lei da LDB, Art. 1º. – a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais, além de que, educação infantil brasileira 

constitui um subsetor das políticas educacionais e um campo de práticas e 

conhecimentos em construção, procurando demarcar-se de um passado 

antidemocrático. Legalmente, integra-se ao sistema de ensino desde 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), como primeira etapa da educação 

básica e compreende as creches, para crianças de até 3 anos de idade e as pré-escolas, 

para crianças de 4 e 5 anos. Algumas reflexões se situam na convergência entre os 

campos teóricos e político de estudos de gênero, de relações raciais e dos estudos 

sociais sobre a infância, constitui um tempo social discriminado pela sociedade 

brasileira. Nossa esperança se encerra nas reflexões, para que sirva de ponto de 

partida para o aprofundamento e execução de políticas educacionais cotidianamente 

comprometidas com a igualdade pedagógica, a igualdade de acesso e de permanência 
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exitosa para todas as crianças brasileiras, sejam elas negras, brancas, indígenas, 

quilombolas, do campo ou da cidade. 

 Implantamos o Projeto “Igualdade Racial na Educação Infantil”, primeira 

infância de zero a cinco anos, para a conscientização das relações raciais e o princípio 

da autonomia assegurado pela Constituição Federal, LDB e ECA, tornam 

especialmente desafiadora a tarefa de garantir propostas de política educacional que 

auxiliem gestores, professores, profissionais de apoio e comunidades a fazerem de 

creches e pré-escolas um ambiente de aprendizagem da diversidade étnico-racial 

como pré-requisito para a construção de uma educação e uma sociedade igualitárias, 

na construção da identidade racial de crianças pequenas, a partir da discussão de 

estudos que focalizam elementos fundamentais como o significado do corpo, da 

convivência, da herança cultural e seu impacto no desenvolvimento de uma 

personalidade sadia. 
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JUSTIFICATIVA 

 

       O projeto visa à transformação social na primeira infância e será trabalhado 

durante o ano letivo de acordo com a grade curricular, com a finalidade de 

conscientizar e valorizar positivamente a diferença, de tal modo que o preconceito e a 

discriminação sejam erradicados da sociedade. Promover os direitos, assegurando a 

interação de todas as crianças no cotidiano escolar, com respeito recíproco e 

igualdade na convivência na Educação Infantil para uma sociedade sem racismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A educação é a ferramenta mais 

poderosa que podemos usar para mudar o 

mundo” 

Nelson Mandela 
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OBJETIVOS 

 

 Estimular o respeito à diversidade,  

 

 Formar cidadãos preocupados com a coletividade; 

 

 Valorizar os saberes de diversas comunidades; 

 

 Assegurar o direto à educação de qualidade a todas as crianças; 

 

 Compreender as hierarquias sociais construídas no trânsito entre passado e 

presente no âmbito de diferentes formações sócio-culturais; 

 

 Estimular a atitude de solidariedade e aprender a superar preconceito; 

 

 Garantir aprendizagem da diversidade étnico-racial como parte integrante dos 

conhecimentos necessários para a construção de uma sociedade democrática e 

igualitária; 

 

 Introduzir a temática racial no currículo da educação infantil de modo que ela 

permeia todo cotidiano escolar e não somente projetos isolados; 

 

 Garantir a valorização da cultura negra, bem como a participação de toda a 

comunidade escolar nas atividades realizadas no ambiente escolar sobre a 

temática racial; 

 

 Garantir que todos os objetivos anteriores sejam vencidos durante a educação 

infantil, dando continuidade nas séries iniciais; 
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TEMPO ESTIMADO 

 

 Permeando durante o ano letivo. 

 

 Durante o mês de maio, 

 

 Dia 13 de maio – Abolição da Escravatura; 

 

 Durante o mês de novembro, 

 

 Dia 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra; 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Livros e revistas: buscar em revistas e/ou livros informações sobre igualdade 

racial, escravatura no Brasil e temas correlacionados; 

 

 Roda de conversas: reunir os pequenos em uma roda, abrir espaço para 

conhecê-los melhor. Para entender as relações de preconceito e identidade, vale 

à pena apresentar revistas, jornais e livros para que as crianças se reconheçam 

(ou não) no material exposto. A roda é o lugar de propor projetos, discutir 

problemas e encontrar soluções. Também é o melhor espaço para debater os 

conflitos gerados por preconceito quando eles ocorreram. Nessa hora não tema 

a conversa franca e o dialogo aberto. 

 

 Contos e vídeos: a contação de história merece lugar de destaque na sala de 

aula. Ela é o veículo com o qual as crianças podem entrar em contato com um 

universo de lendas e mitos e enriquecer o repertório. Textos e imagens que 
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valorizam o respeito às diferenças são sempre muito bem-vindos. Exemplos de 

contos africanos Aguemon (Carolina Cunha, 54 págs., Ed. Martins Fontes), 

Xangô e o Trovão (Reginaldo Prandi, 64 págs., Ed. Cia. Das Letrinhas), Irê 

Ayô: Mitos Afro-brasileiros (Vanda Machado e Carlos Petrovich, 123 págs., 

EDUFBA), As Tranças de Bintou (Sylviane Diouf, 32 págs., Ed. Cosac Naify), 

o desenho animado Kiriku e a Feiticeira. 

 

 Bonecos negros: As crianças criam laços com esses brinquedos e se 

reconhecem. É interessante associar esses bonecos ao cotidiano da escola e das 

próprias crianças, que podem se revezar para levá-los para casa. A presença de 

bonecos negros é sinal de que a escola reconhece a diversidade da sociedade 

brasileira. Caso não encontre bonecos industrializados, uma boa saída é 

confeccioná-los com a ajuda de familiares.  

 

 Toque: Mexer nos cabelos e trocar pequenos carinhos é uma forma de cuidar 

das crianças e romper possíveis barreiras de preconceitos. O trabalho com o 

cabelo abre caminho para estudar tamanho, textura, cor e permite aprender que 

não existe cabelo ruim, só estilos diferentes.  

 

 Comida: Pesquisar a história de alimentos de origem africana é um jeito de 

valorizar a cultura dos afro-descendentes. Melhor ainda se houver degustação, 

com o apoio da comunidade. As aulas de culinária são momentos ricos para 

enfocar as heranças culturais dos vários grupos que compõem a sociedade 

brasileira. 

 

 Músicas e artes plásticas: a música desenvolve o senso crítico e prepara as 

crianças para outras atividades. Conhecer músicas em diferentes línguas, e de 
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diferentes origens, é um bom caminho para estimular o respeito pelos grupos 

humanos. E isso se aplica a todas as formas de Arte.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Trabalhar as atividades sugeridas pelo projeto: 

 

 Leitura de histórias infantis, 

 Livros e pesquisas; 

 Apresentação de fotos; 

 Documentários; 

 Vídeos; 

 Brincadeiras; 

 Cantigas; 

 Lendas; 

 Capoeiras; 

 Pinturas com: (lápis de cor, tinta guache, carvão entre outros); 

 Recortes; 

 Desenhos. 

 

 

PRODUTO FINAL 

 

 Encerramento /Apresentação de cada projeto, será desenvolvido na Unidade 

Escolar com a participação dos Gestores, Professores Coordenadores, 

Professores, Funcionários, Alunos, Família e Comunidade em geral. 
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AVALIAÇÃO 

 

Observação continua durante o desenvolvimento do projeto, na participação das 

atividades realizadas, se as crianças aceitam bem a diversidade e se todos valorizam 

suas origens e auto-imagem, no contexto de transformação social para valorizar 

positivamente a diferença, garantindo uma cultura recíproca e de convivência 

harmoniosa entre todos os grupos étcnico-raciais, requisito para a construção de uma 

educação e uma sociedade igualitárias preocupados com a coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 Práticas pedagógicas para igualdade racial na educação infantil /Hélio Silva 

Jr., Maria Aparecida Silva Bento, organizadores – São Paulo: Centro de 

Estudos das Relações de Trabalhos e Desigualdade – CEERT, 2011. 

 

 Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, 

jurídicos, conceituais /Maria Aparecida Silva Bento, organizadora. – São 

Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - 

CEERT, 2012. 

 

 Fonte: Internet /Site: Revista Nova Escola  
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REFLEXÃO 

 

“É fundamental que saibam explicar para as crianças que as diferenças 

fazem parte da historia da humanidade e não significam inferioridade” 

 

“Comportamentos considerados inadequados, quando realizados por crianças 

negras, podem ser qualificados como positivo se feitos por crianças brancas” 

Maria Aparecida Silva Bento 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AVARÉ 

 
 

RESPONSÁVEL (IS) PELA ELABORAÇÃO 

 

 Fátima Cristina Veiga Benini – Supervisora de Ensino Responsável pela Educação 

Infantil /SME – Avaré /SP. 

 

 Natascha Carolina de Oliveira Gervázio – Coordenadora Técnica Pedagógica da 

Educação Infantil / C.E.Is (Creche / 0 a 3 anos) – SME /Avaré – SP. 

 

 Vilma Tereza Deolim – Coordenadora Técnica Pedagógica da Educação Infantil / 

                  EMEBs (Pré – Escola /4 e 5 anos) – SME /Avaré – SP. 
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ANEXO 

 
 

Dentre as ações, estaremos participando do “Projeto Parceria em Ação” 

da União Negra Avareense – UNA, com as crianças de 04 e 05 anos: 

 

a) Concurso cultural: 13 de maio – Abolição da Escravatura, 

 

b)  Participantes: Etapas I e II; 

 

c) Categoria: Desenho; 

 

d) Da seleção: cada unidade escolar selecionará um desenho de cada 

etapa; 

 

e) Data de entrega: dia 12/05; 

 

f) Classificação: Dos desenhos enviados à Secretaria Municipal da 

Educação, serão selecionados os três melhores desenhos das etapas 

de 04 e 05 anos pela equipe da Educação Infantil. 

 

g) Premiação: 1º, 2º e 3º lugar de cada etapa; 

 

h) Da premiação: será realizada pelos membros da União Negra 

Avareense – UNA. 

 
 

Equipe da Secretaria Municipal da Educação Infantil / EMEBs e C.E.Is. 
Supervisora de Ensino: Fátima Cristina Veiga Benini 

Coordenação Técnica Pedagógica: Vilma Tereza Deolim /Natascha C. de Oliveira Gervázio 


