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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo refletir a importância de práticas educativas para o ensino da cultura
afro-brasileira na educação infantil, com a elucidação e ampliação desse saber. Assim, a metodologia adotada foi de
cunho bibliográfico e de campo, pela qual, através de dados coletados, constatou-se a falta de conhecimento sobre a
cultura negra. Nesse sentido, foi confeccionada uma revista artesanal, o fanzine, que se configurou como uma
importante ferramenta lúdica-pedagógica, na prática socioeducativa. Possibilitadora do despertar da consciência
crítica e histórica da criança quanto às suas origens étnico-raciais e também, da ressignificação e valorização da
história cultural do país ressaltando a contribuição dos negros em sua constituição. Palavras-chave: Cultura
Afro-brasileira; Educação Infantil; Prática Socioeducativa.

ABSTRACT

The present work aims to reflect the importance of educational practices of teaching about Afro-Brazilian culture in
early childhood education, with expansion of it&39;s knowledge. The methodology adopted was bibliographical and on
field. Which, through data, was verified the lack of knowledge about the black culture. So a magazine about the topic
was created and it has become an important educational-pedagogical tool in socio-educational practice. And also in the
critical and historical conscience of the children as to its ethnic-racial origins, as well as the re-signification and
valorization of the country&39;s cultural history, highlighting the contribution of the Negro in his constitution.
Keywords: Afro-Brazilian Culture; Childhood Education; Socio-educational Practice.

INTRODUÇÃO

A cultura de um povo é perpetuada de geração a geração, através de seus costumes, ritos, crenças, valores e
tradições, entretanto, é possível notar nas sociedades modernas, particularmente nas sociedades multiculturais, a
valorização de determinada cultura em detrimento de outras. A exemplo destaca-se o Brasil, em que ocorre a super
valorização da cultura europeia e inferiorização da demais culturais, especificamente as de matrizes africanas,
demonstrando assim falta de aprofundamento em suas culturas resultando em falta de conhecimento e
desvalorização.
Em pleno século XXI, e após várias décadas do fim da escravidão, a cultura brasileira é, em sua maioria, eurocêntrica,
sendo assim, é raro questionar-se sobre as contribuições dos povos advindos da África, com suas respectivas culturas
para a formação cultural do nosso país. É ainda mais raro questionar-se sobre a forma como se deu tal construção e
sobre a força motriz que a propiciou, em contrapartida, o conceito europeu é sobreposto na história nacional,
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repercutindo na visão atual do povo brasileiro.

Segundo Fernandes (2005, p. 380) “os livros didáticos continuam priorizando relatos de grandes fatos e feitos dos
´heróis nacionais’, predominantemente brancos, colocando de lado a fundamental participação de outras culturas no
processo.”

A partir de uma visita realizada por meio da disciplina de “Fundamentos e Metodologia do Ensino da História e Cultura
afro-indígena” uma prática de intervenção foi desenvolvida na escola Che Guevara, localizada em uma comunidade
de assentamento na cidade de Lagarto – Sergipe. Na qual realizou-se os métodos de observação e de coleta de
dados. Com base na aplicação de um questionário foi constatado que aquelas crianças em que sua predominância
eram pardas e negras, sequer se identificavam com sua etnia, assim como tinham pouco ou quase nenhum
conhecimento sobre sua história e a cultura Afro-brasileira.

Tal realidade tornou-se um foco de reflexão com o intuito de buscar formas para intervir na reformulação de conceitos
e na percepção da identidade desses alunos, os motivando a ressignificar sua história e os ajudando na formação de
sua consciência crítica por meio de atividades socioeducativas evidenciando a arte. Ressalta-se que, a ida nessa
escola instigou o desejo de produzir um material no intuito de abordar a formação histórica da cultura em nosso país,
especificamente a negra, englobando assim o carnaval, samba, religiões e capoeira, tema de suma importância
sugerido pela obra de Wlamyra Ribeiro de Albuquerque e Walter Fraga Filho, “Uma História do Negro no Brasil” e de
pouco conhecimento popular acerca de suas raízes, fora criado um fanzine, instrumento construído pelos alunos do
curso de pedagogia e motivado pela professora Maria Aline Augusta Rabelo da referida disciplina.

Desenvolvido predominantemente para o público infantil e utilizado como ferramenta extremamente cativante, capaz
de ativar os aspectos cognitivos e sensíveis das crianças essa produção se tornou alvo de curiosidade e desejo pelo
saber. Fato que se comprovou na segunda intervenção, que aconteceu na Escola Municipal José Almeida Monteiro,
no povoado da Juerana, no município de Lagarto-SE, com discentes da turma multisseriada do 4° e 5° ano, com idade
entre 9 e 12 anos, na qual, foi possível aplicá-lo, na íntegra. Para isso foram elaborados dois questionários, sendo que
o primeiro se configurou como uma espécie de diagnóstico, com três questões, para avaliar o conhecimento prévio
dos alunos a respeito da cultura negra e de suas próprias experiências. Na sequência, a sala foi organizada em forma
de círculo para a leitura e apresentação do fanzine.

Ao passo que ia-se lendo, era possibilitado aos alunos tanto o contato visual, quanto o contato de pele, em que os
mesmos tocavam e descobriam um “novo mundo” que lhes estava sendo descortinado, de modo a causar sensações,
outrora desconhecidas. Ao término desse experimento, um novo questionário com mais três questões, foi entregue
aos discentes, no objetivo de perceber se o que se pretendia foi alcançado. Isto é, se os alunos apreenderam sobre as
ricas contribuições do negro na formação da identidade cultural brasileira, bem como, sobre a importância do zine no
despertamento de uma consciência crítica e histórica da criança quanto às suas origens étnico-raciais e também, no
ressignificar e valorizar a história cultural do país.

“A arte como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos por
intermédio de nenhum outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica” (BARBOSA, 2012, p.18). Nesse
contexto, com o fanzine como instrumento lúdico-pedagógico, é possível provocar uma aquisição de conhecimento
muito mais visceral por meio de experiências próprias.

A abordagem qualitativa é o caminho escolhido para esta pesquisa. O objetivo central da abordagem qualitativa está
voltado à compreensão da realidade vivida pelos envolvidos. De acordo com Ribeiro (2006, p.40)

Pesquisar qualitativamente é, antes de qualquer outra definição, respeitar o ser humano
em sua diversidade. É entender que há singularidade em cada uma das pessoas
envolvidas e que essa singularidade é construída na pluralidade; nas múltiplas etnias, nas
pluri-manifestações culturais, corporais, linguísticas. É gostar de ser gente.

Assim, este artigo se propõe a apresentar reflexões objetivando contribuir para a valorização e ‘empoderamento’ da
cultura Afro-brasileira, e ainda mais, propagar a valorização das diversas culturas, especificamente as de matrizes
africanas nos diferentes espaços sociais, em particular, no espaço escolar. Sobre o assunto, Nascimento (2008, p.
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205) diz: “a imagem distorcida da África, ou sua omissão, nos currículos escolares brasileiros legitima e ajuda a erguer
como verdades noções elaboradas para reforçar o supremacismo branco e a dominação racial”.
Para fundamentar a pesquisa, houve a investigação de alguns documentos, dentre eles: as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; a Lei
Federal 10.639/03. Dentre os referenciais bibliográficos destacam-se Paulo Freire, Ana Mae Barbosa, João José Reis,
Wlamyra Ribeiro de Albuquerque, dentre outros.
Com os resultados dessas intervenções, objetivou-se contribuir para o estímulo de práticas lúdico-pedagógicas
voltadas para as crianças. Assim como, despertar e incentivar a desconstrução dessa história eurocêntrica presente
até os dias de hoje, mostrando a real história da construção cultural brasileira onde resulta da mesclagem e
contribuição de três matrizes, a africana, a indígena e a europeia, conscientizando o aluno sobre a presença e
importância de todas elas em nossa cultura e sociedade.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

De acordo com o aporte teórico da lei de número 10.639/03, compreende-se a instauração e exigência de um currículo
para o ensino também da educação básica com vias inclusivas, que se debruça sobre o respeito e valorização cultural
africana a partir do diálogo a respeito de uma característica relevante que é o multiculturalismo existente no Brasil.
Nesse aspecto:

Art. 26- A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o
negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras.

§ 3o (VETADO)

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da
Consciência Negra’.”

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (SEED, 2005, p.15)

Diante do exposto na lei supracitada, torna-se compreensível a razão da necessidade de algumas disciplinas
abordarem a temática para a educação brasileira, tendo como foco acabar com as desigualdades vigentes, tanto na
modalidade de ensino fundamental, quanto na modalidade média. Dentre elas, está a encargo também, na disciplina
de História, tal ensino crítico. É importante ressaltar a necessidade existente, nesse âmbito, no tocante à
concretização da referida lei, pela possibilidade de fomentar no alunado a apreensão do seu contexto sócio histórico,
ao mesmo tempo, suscitar a sua percepção enquanto sujeito ativo desse processo. Nesse sentido, a literatura pode se
configurar como veículo substancial para o alcance do que se objetiva. É o que afirma Silva (2010):

Uma literatura com proposta de representação do negro, que rompa com esses lugares de
saber, possa trazer imagens enriquecedoras, pois a beleza das imagens e o negro como
protagonista são exemplos favoráveis à construção de uma identidade e uma autoestima.
Isto pode desenvolver um orgulho, nos negros, de serem quem são, de sua história, de sua
cultura. (SILVA, 2010, p. 35).

Isto é, com base na relevância que ocupa a literatura, em desenvolver percepções sobre o ser negro e sua importante
contribuição na formação do povo brasileiro, a produção do FANZINE ou zine (Revista de Fãs) que é publicado de
forma artesanal e variável e que tem como prioridade a autoria autônoma, quase sempre custeada pelo próprio
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autor/(es), bem como difundida pelos mesmos. Referente a isso, no tocante a um ensino-aprendizagem significativo, o
zine ocupa lugar de destaque para o desenvolvimento da livre expressão e das variáveis que perpassam pela
educação. É o que dialoga Duarte (1983, apud ANDRADE 1983, p.72):

[...] as Instituições de ensino, na sua maioria, ainda insistem na aquisição do saber
disciplinado, baseado na mera transmissão de conteúdos. Ficando distanciadas da sua
primordial função, que seria a de possibilitar aos sujeitos criarem sentidos para a vida a
partir de suas realidades concretas, revisitando suas trajetórias de formação,
compartilhando vivências pessoais e exercitando a livre expressão e o saber sensível.

Desse modo, é possível compreender que o papel do professor é de suma importância no auxílio do desenvolvimento
dos saberes dos discentes, a partir também, do recurso didático escolhido e/ou confeccionado para sua prática
educativa, em virtude disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para o ensino de História afirmam o
seguinte:

[...] cabe ao professor selecionar algumas produções, como recurso didático, referentes à
mesma temática estudada, mas que se diferenciam como forma ou conteúdo (constroem
argumentos de modo diferente e defendem ideias opostas), que dão destaque para
diferentes sujeitos históricos (para indivíduos ou para determinados grupos sociais), que
contam a História a partir da seleção de fatos diferentes (de dimensão política, econômica,
cultural), que fazem recortes de tempos diversos (numa dimensão de curta, média ou longa
duração). (BRASIL, 2004, p.52).

Ou seja, é de incumbência do docente a utilização de materiais didáticos dinâmicos que promovam o interesse, a
curiosidade, o desejo e o gosto livre para aprender o que se é ensinado. Para isto, ele deve estar atento a atual
conjuntura histórica social, em decorrência das resistências e conquistas históricas dos movimentos sociais e nesta
esfera, a educação encontra-se cada vez mais propensa e aberta a combater as desigualdades e preconceito, assim
como a promover o respeito às diversidades. Fávero e Ireland, em seu livro Educação como Exercício de Diversidade
(2007), afirmam que:

A escola é uma instituição construída historicamente no contexto da modernidade
considerada como mediação privilegiada para desenvolver uma função social fundamental:
transmitir cultura, oferecer às novas gerações o que de mais significativo culturalmente
produziu a humanidade (FÁVERO e IRELAND, 2007, p. 43).

Conforme o exposto, a instituição escolar é um local privilegiado para o estabelecimento de relações inclusivas,
saudáveis e respeitosas, independente da diversidade cultural que há nesse espaço. Vale ressaltar que essas
diferenças existentes, devem e podem ser aproveitadas da melhor forma possível, considerando que a grandeza do
saber consiste também no acolhimento do diverso, por enriquecer e ampliar o conhecimento a partir dos múltiplos
olhares. Para Santomé (2006):

A educação serve para fazer compreender as pessoas que um outro mundo é possível;
contribui para torná-las conscientes da necessidade de fazer tudo quanto necessário for
para construir sociedades mais justas, democráticas e solidárias. São as cidadãs e os
cidadãos instruídos os que contribuirão de forma mais decisiva para a promulgação de leis
que tornam os direitos humanos e a democracia numa realidade. Podemos dizer que os
sistemas educativos são um dos pilares fundamentais para proceder à contínua construção
de um mundo mais justo; constituem um dos recursos primordiais por meio dos quais todas
e cada uma das pessoas levam adiante a conquista dos seus direitos, assim como os das
comunidades e povos no seio dos quais vivem e trabalham. (SANTOMÉ, 2006, p. 99).

Assim, torna-se entendido que comportamentos excludentes, desrespeitosos e desumanos podem ser extintos, desde
que a escola, em específico, o fazer docente, se perceba como eixo preponderante, com base também no ensino da
cultura afro-brasileira, na confecção do fanzine como instrumento lúdico para auxiliar a construção da prática
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socioeducativa da criança. Parafraseando Freire (1979):

É preciso que a educação esteja, em seu conteúdo, (...) adaptada ao fim que se persegue:
permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo,
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história...
(FREIRE, 1979, p. 21).

O autor deixa claro que, o que principalmente se objetiva no ensino é a formação de sujeitos que se percebam como
parte desse processo, e que interajam nele de modo ativo, descentralizando o poder e rompendo com estereótipos
maniqueístas, e padronizados como únicos e absolutos. Sendo assim, tornar-se-á possível a instauração de um novo
comportamento no seio da sociedade, que inclui e que compreende valores de justiça e igualdade social.

É necessário refletir também, que, o negro deve ter papel fundamental na tomada de consciência de sua história e
assim poder se posicionar, garantindo sua resistência e voz ativa diante das relações sociais excludentes que ainda
existem. Prova disso, são os dados estatísticos alarmantes referentes às desigualdades sociais, acesso ao ensino,
relações sociais, pobreza extrema. É o que ressalta João José Reis: “Enquanto o negro brasileiro não tiver acesso ao
conhecimento da história de si próprio, a escravidão cultural se manterá no país. (REIS, 1993, p. 189).

Portanto, segundo o que tem sido discutido, faz-se necessário analisar sobre a importância dessas práticas educativas
para o ensino da cultura afro-brasileira na educação infantil, viabilizando o despertamento da consciência crítica e
histórica da criança quanto às suas origens étnico-raciais e também, da ressignificação e valorização da história
cultural do país ressaltando a contribuição dos negros em sua constituição, assume total relevância no cenário
educacional, por promover possíveis e significativas transformações sociais, capazes de romper com a visão
eurocêntrica, que impõem sua cultura como superior em detrimento das demais.

Deste modo, “a efetivação das leis exige constituir um diferente perfil de docentes e discentes, capazes de refletir e
combater ideais excludentes em que predominam preconceitos, estereótipos e desigualdades” (DELTON, 2009, p. 7).
É necessário compreender o perfil dos alunos, e encontrar formas lúdicas para inserir todos os perfis no contexto
sociocultural.

A IDENTIDADE CULTURAL NO AMBIENTE ESCOLAR

Buscou-se como campo empírico para a realização desta pesquisa, um local que pudesse obter relações intrínsecas
as questões debatidas neste trabalho e que integrasse a comunidade local. Assim, pôde-se escolher a escola Che
Guevara, situada em uma região de assentamento no município de Lagarto/SE, localizado à 81 km da capital, Aracaju.
A instituição foi escolhida por fazer parte da zona rural, onde se encontra com precárias condições físicas e
estruturais. O principal motivo da escolha refere-se ao fato de a escola ter uma relação mais acentuada com a
comunidade negra e com movimentos sociais, pois é constituída em sua maioria, por pessoas que reivindicam seus
direitos e melhores condições sociais.

Assim, na pesquisa de campo realizada na escola Che Guevara, em um assentamento de Lagarto/SE, entrevistou-se
em uma sala de aula, um grupo de crianças de 9 a 12 anos, de formação em turma multisseriada, questionados
acerca de sua etnia, dentre outros aspectos, a fim de compreender o contexto social, econômico e habitacional que
vivem. Os resultados apontaram que cerca de 33% dos alunos afirmaram ser brancos, entretanto, 97% dos
entrevistados apresentavam características étnicas diversas, incluindo de negros e pardos. Foi possível constatar que
o reconhecimento próprio do grupo apresentou conceitos de negação racial e cultural, diante de moldes e padrões
constantemente repassados para as crianças no meio em que estão inseridas.

De fato, o modelo educacional do nosso país precisa urgentemente pôr de lado ideais excludentes e discriminatórios,
pois reflete no modo de ser e agir das crianças, futuros cidadãos que guiarão a moral e ética brasileira. O sistema
escolar não proporciona aos estudantes afrodescendentes conhecimento que permita formar uma autoimagem ou
autorrepresentação positiva, afim de combater as tentativas preconceituosas feitas à identidade desse grupo.

A exemplo da precariedade de ensino da diversidade cultural, Kraus; Rosa (2010, p. 859) relata que “os livros
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didáticos tradicionais se referem à África utilizando termos discriminatórios. O conhecimento sobre os aspectos
econômicos, políticos e culturais é quase inexistente”. Partindo desta realidade, a criação do Fanzine com o tema:
“Vamos Cirandar pelo Brasil – uma viagem a cultura afro-brasileira”, buscou retratar de modo lúdico a importância da
cultura afro na constituição de nosso país, e a influência deste povo na formação do “ser brasileiro”. Por meio da
representação de fatos históricos e tendo como suporte teórico e inspiratório o livro “Uma história do negro no Brasil”
(ALBUQUERQUE, 2006) construiu-se nele o contexto do surgimento do carnaval, samba, capoeira e religiões
africanas, de modo artístico, criativo, colorido, didático e interativo. Buscou-se assim, construir um livro contendo uma
linguagem poética, de fácil assimilação e entendimento por ser voltado para as crianças, onde elas conseguiriam
facilmente identificar-se e assim sentir-se convidadas a adentrar nesse mundo colorido, diversificado, encantador e
novo.

APLICAÇÃO DO FANZINE E ALGUNS RESULTADOS

A fim de melhor aprofundar esta problemática e conhecer mais profundamente a realidade de outros lugares,
propiciando assim, verificar a magnitude geral da falta de conhecimento a respeito da temática, procurou-se outro local
para aplicação do Fanzine. Desta vez, a escola municipal de ensino fundamental José Almeida Monteiro. Localizada
no povoado Juerana na cidade de Lagarto/SE, com discentes em uma turma multisseriada entre 4° e 5° ano a
pesquisa envolveu cerca de 14 alunos, a turma possuía crianças com idades entre 9 e 12 anos.

Durante o período de execução no local fora apresentado às crianças um questionário onde procurou-se de início
detectar os conhecimentos prévios dessas crianças sobre elas mesmas e suas vivências. Dentre outras, fizemos as
seguintes indagações:

a. Você se considera branco, pardo, preto ou indígena
b. O que você entende por cultura
c. O que você acha do racismo Já sofreu algum tipo de preconceito

Apesar de 50% da turma identificar-se como preto ou pardo, os dados mostraram que 100% das crianças não tinham
nenhuma noção do que seria cultura, respondendo em sua maioria esmagadora com “não sei”. A respeito do racismo,
pôde-se notar uma certa confusão entre racismo e bullying como podemos notar nas respostas de alguns deles:

“Eu acho o racismo uma coisa muito ruim pois isso pode deixar a pessoa triste e pode causar também depressão e eu
já sofri racismo e me chamaram de magra”. (Aluna do 5° ano)

“Acho muito rude, já mim chamaram de baleia fora da agua”. (Aluno do 5° ano)

Após a aplicação do questionário, partiu-se para a apreciação do fanzine narrando a história contida nele sobre a
contribuição da cultura Afro-brasileira na construção do nosso país. A partir daí, foi-se trabalhando aspectos da
vivência desde o fim da escravidão, história e, principalmente, as religiões, carnaval, samba, tudo de maneira clara,
simples, demonstrativa e estimulando a imaginação e memória das crianças, fazendo com que elas pudessem criar
referências e aproximação com o tema utilizando como recurso atividades dinâmicas, como o cantarolar e o batucar.
Por fim, eles responderam outro questionário que dessa vez os fizeram indagar a respeito da aprendizagem obtida
com o instrumento sobre a cultura e sobre a importância dos negros em nosso país. Tais quais:

a. Os negros tiveram alguma importância para a construção da nossa cultura
b. Descreva o que você aprendeu sobre a cultura negra e suas diversidades.
c. Agora, após aprender um pouco sobre a cultura Afro-brasileira, o que mudou em sua visão em relação a antes

Como resultado fora notório observar a aprendizagem do alunado, fazendo com que eles construíssem, uma outra
visão a respeito da cultura do nosso povo e valorização da cultura negra em nosso país e adquirindo um
conhecimento até então não instigado. Tais resultados se comprovam nas respostas de alguns deles:

“Sim. Ajudaram a construir o Brasil e o nosso povo. A cultura dos negros é muito rica e deve ser respeitada”. (Aluno do
4° ano)

“Aprendi que os negros teve muitas participação nas culturas brasileira e que os europeus e o povo branco não queria
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que os negros tivessem espaço. Os negros construíram o carnaval as religiões e a capoeira entre outros”. (Aluno do
5° ano)

“Eu aprendi que ninguém pode julgar as pessoas pela cor da pele pois somos iguais. Os povos negros teve muita
importância para o Brasil pois trouxeram suas diversidade”. (Aluna do 5° ano)

Com o projeto, as crianças puderam ampliar seus próprios conhecimentos imbuindo de novos saberes, despertando
um sentimento de valorização, pertencimento e reconhecimento de suas matrizes e principalmente a igualdade na
valorização de todas as culturas e identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Fanzines agregam um registro espontâneo da história, de modo que atuam na reflexão da realidade, na produção
de cultura própria e no repasse de informações através de uma nova linguagem. Assim, esta ferramenta didática é
capaz de envolver os alunos no encanto da história e literatura, que fomenta a livre-expressão, desperta a criatividade
caracterizando um excelente recurso de ensino-aprendizagem.

Com esta obra literária pôde-se notar que ela conseguiu cumprir o papel proposto e causou grande impacto. Crianças
negras se identificaram com o conteúdo, como possibilidade de afirmação cultural própria, enquanto pardas e brancas
ficaram surpresas com a diversidade de informações sobre a rica herança africana de que não tinham conhecimento,
ampliando assim sua visão sobre história e cultura brasileira.

Nota-se que é necessário persistir e resistir bravamente, assim como os negros advindos da África que nunca
desistiram de lutar por seus ideais, direitos à igualdade e de difundir suas culturas e diversidades, como também,
cultuar suas crenças e credos. A escola, assim como o professor, deve ter a capacidade de sempre acolher, somar,
unir e agregar, ao invés de assim como a sociedade segregar ainda mais, perpetuando as desigualdades existentes.

Diante disso, é possível afirmar que, buscar discutir e transmitir temas reprimidos e retratados erroneamente, como a
história do negro no Brasil, pode transformar a visão de respeito às diferenças, a desconstrução de preconceitos e
estereótipos e a definição das identidades brasileiras como realmente são. Cabe aos mestres conciliar tais
necessidade com métodos práticos, didáticos, lúdicos e divertidos que despertem o interesse, a capacidade cognitiva
e acenda a faísca do conhecimento e da construção de cidadania na criança.
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