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A pesquisa teve como base a construção disciplinar africana na instituição 

escolar através das experiências, relatos e pesquisas no âmbito educacional e o como 

apesar de ser uma temática obrigatória no currículo educacional analisamos de quais 

maneiras ela vem sendo trabalhada dentro de sala de aula.  

Partimos do ponto de vista social brasileiro hegemônico e racista de que a 

população negra atual ainda é tratada ou vista de forma racista, como escravos ou como 

uma cultura inferior a qual negamos e que ainda vive. O principal objetivo hoje é a 

valorização da cultura afro, onde a criança compreende e valoriza sua cor e etnia, com 

características diferentes e reconhecidas, trabalhando essas características como 

essência, com danças, historias e cantigas que a valorizem. 

Quando se fala de africanidade brasileira se entende que cada um tem dentro de 

si um pouco da África, dos costumes aos hábitos, danças, ritmos, cultura, apesar de ser 

pouco falado por causa do preconceito, e não sabendo a sociedade brasileira apesar da 

negação, trazem e usufruem das raízes africanas, pois “o continente africano além de ser 

o berço da humanidade é, também, o das civilizações” (FONSECA, 2004, p. 60 apud 

FONSECA, 2008, p.29) 

A africanidade dentro da prática pedagógica que é instituída no ambiente escolar 

é pensada para trabalhar as diferenças, com as questões africanas visando seus valores, 

suas raízes permeadas na sociedade e ocultadas devido ao eurocentrismo presente nos 

nossos currículos. Analisamos que a pedagogia carece de trabalhar quem são os negros, 

os problemas sociais, o racismo escancarado na sociedade, negado e velado.  Entretanto 

na formação acadêmica não se trabalhado esses conceitos de forma eficaz, onde muitas 
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pessoas não entendem a história por trás dos movimentos de luta, conquistas sociais e 

retrocessos, e isso não ajuda a tirar essa imagem de cultura de escravizados. 

Sutentamos a ideia de que a africanidade precisa ser bem definida analisando o 

conceito em um todo, e que esse conceito tenha o objetivo de ajudar as crianças negras a 

se reconhecerem. Em uma entrevista informal com uma professora de uma creche de 

caráter filantrópico, a professora negra da turma de alunos de 2 a 3 anos, graduada em 

letras, disse que durante a experiência em sala de aula e com a filha ela não se sentia 

igual, era retirada de brincadeiras, de não poder participar de certas coisas por ser negra, 

como mãe e professora fez dentro da escola um projeto apresentando o livro “A menina 

bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado. Alunas negras que participaram da 

atividade se sentiram bem e foi dado continuidade dentro da escola e as crianças tinham 

atividades de aceitação, a identidade do aluno, e isso fez a diferença quando realizada a 

avaliação da atividade.  

Alunos relataram a auto estima mais elevada a partir do projeto feito pela 

professora entrevistada. Como mulher negra, ela relatou, que sempre sofreu muito e 

ainda sofre dentro da sociedade, mas enquanto professora e mãe se dedica a ser uma 

profissional consciente de sua função como instrumento de transformação social, o que 

trabalha dentro de sala com a questão da identidade e a importância de ser assim mas 

dentro do que ela é e ter um infinito de possibilidades. 

O trabalho com as crianças negras não deve ser excludente, deve ser pensado de 

forma que trabalhe sua identidade e conscientize os brancos. O trabalho deve ser 

diferenciado no sentido da sua amplitude e importância, sabemos que uma criança negra 

irá ou já sofre preconceito, então exige muito carinho, atenção, rodas de conversa que 

possibilitem trocas de experiência, trabalhos voltados para a valorização identitária e 

auto estima, até sua adolescência, pensando na formação humana. É necessário trabalhar 

um sentimento de pertencimento a essa criança, existe também uma diferença entre o 

menino negro e a menina negra, a menina sofre ainda mais, como SojournerTruth, 

escritora e ativista dos direitos da mulher, em 1851 participou da Convenção dos 

Direitos da Mulher onde apresentou o discurso mais conhecido denominado E eu não 

sou uma mulher? com a primeira versão escrita registrada por Robinson (1851) 

trazendo a reflexão sobre a mulher negra, fala  

“Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa 

carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas 

devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir 
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numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E 

não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, 

eu plantei juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! 

E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um 

homem – quando tinha o que comer – e também aguentei as chicotadas! E 

não sou mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como 

escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, 
me ouviu! E não sou uma mulher? (RIBEIRO, 2017, p. 22) 

 Necessitamos analisar o racismo velado, como profissionais da educação pensar 

a educação como artifício de manobra contra o racismo e valorização identitária. O 

professor precisa entender que o seu papel não é deixar que a criança fique sozinha, 

outro papel é a inclusão, então trabalhar a temática de como a África e a cor da pele, os 

cabelos é tão natural quanto qualquer outra coisa, uma sala que trabalha as diferenças 

com respeito é uma sala que vai ter construído o conceito de inclusão em sua essência, 

entre todos e que ninguém se sinta excluído, trabalhar a africanidade e trazer esses 

conhecimentos é fundamental no sentido que o preconceito, partindo do preconceito ou 

seja aquilo que eu não conheço, que eu não entendo eu ignoro e excluo, mas quando eu 

trago os reis, quando trago a literatura eu trago sorrisos, trago risadas, trago união entre 

as crianças. 

A educação como principal mecanismo onde os sujeitos vão obter conhecimento 

para transformar a sociedade em que vivem, apesar de em sua maioria dentro das salas 

de aula terem alunos brancos é mais necessário ainda trabalhar essa temática para que 

esses possam entender seus privilégios, é privilégio poder estudar, ter comida na mesa, 

não ter medo de sair na rua sem ser abordado pela polícia independente da roupa ou do 

seu andar. É evidente que a população negra encontra-se em desvantagem na nossa 

estrutura social mesmo sendo mais de 54% da população brasileira, mas quando 

compreendo os motivos pelo qual o racismo ocorre é mais evidente a necessidade de 

trabalhar e discutir essa problemática com a finalidade de desconstruir conceitos 

enraizados na sociedade hegemônica. Quando desconheço ou ignoro um problema, não  

resolvo este, afirmo que esse seja o problema da nossa sociedade e de muitas escolas e 

professores quando ignoram o racismo e negam essa cultura, se o aluno é negro, apenas 

um aluno, eu devo trazer até ele heróis negros, a representatividade importa sim tanto na 

escola como na vida social do aluno. 
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