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ESTUDO 
CRIANÇAS

 
Periferia

e População 
Negra

Por um mundo sem racismo

Leituras: Is 11.1-10 Sl 72.1-7,18-19; Rm 15.4-13; Mt 3.1-12

Público alvo: Infantil (7 a 11 anos)

ESTUDO
Versículo: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro 
mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há 
outro mandamento maior do que estes.
Marcos 12:30,31

 Entendemos que esse é um tema polêmico, porém, necessário de ser 
abordado. Existem igrejas que confirmam a existência do preconceito racial 
na sociedade; entretanto, nega-se que dentro da igreja ele esteja presente. A 
frase normalmente usada para justificar esse pensamento é: “na igreja todos 
são iguais perante Deus”.
 Dessa maneira vemos que as igrejas favorecem a produção e a manutenção, 
em seu interior, do pensamento racista.
 Grande é o sofrimento sentido por aqueles e aquelas que são alvos do 
racismo, justamente em um local onde a fé, o amor e a esperança deveriam 
prevalecer. Nas comunidades de fé, ao invés da igualdade entre os irmãos e 
irmãs, vivemos o oposto e as principais vítimas dessa discriminação são as 
crianças.
 A questão racial entre as crianças não é tratada nas igrejas. O papel da igreja 
é proporcionar cura para as pessoas e, dessa maneira, trazer benefícios para 
a sociedade, ou seja, ser o sal que salga. Ignorando a existência do racismo, 
varremos essa realidade para debaixo do tapete. Ao negar as questões que 
envolvem os negros nas comunidades de fé, impedimos que o processo de 
socialização infantil seja estabelecida nas relações com crianças de núcleos 
familiares diversificados. É inegável que hajam tensões raciais e a igreja poderia 
ser um precioso espaço de cura, reconhecendo a dor da criança negra. A cor 
preta associada ao pecado em musiquinhas inocentes e peças de teatro, onde 
tudo que é bom é associado à cor branca e tudo relacionado ao mal é preto 
ou negro, inclusive referindo-se à pureza de coração.

OBJETIVO  
 Explicar às crianças que os negros e negras não são descendentes de 

“escravos” e sim de pessoas que foram escravizadas. 
 

Observação: Ressaltar que os negros e negras viviam na África e tinham uma 
vida familiar como outras pessoas no mundo. Trabalhavam em suas profissões, 
tinham sua cultura, religião, festas e comemorações. Entre eles haviam reis, 
rainhas, príncipes e princesas.

ESTRATÉGIA  
 Fazer um paralelo entre a escravidão do povo hebreu e a diáspora africana. 
Enfatizar que ambos os povos eram livres, foram escravizados e alcançaram a 
liberdade, após muita dor, muita luta, muita injustiça e muito sofrimento. 
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Orientações:
 As crianças e a professora ou professor, podem sentar em volta de uma 
grande mesa ou sentados em roda no chão de maneira que todas possam 
estar próximos e na mesma posição. 

Fazer perguntas incentivando a participação de todos antes da história:

 - Alguém já presenciou uma criança negra ser discriminada pela cor  
de sua pele e tipo de cabelo?

 - Qual o nosso papel perante essa situação?

 - Jesus nos diz para amarmos nosso próximo. Quem é o nosso  
 próximo?

 - Só quem se parece conosco?

 - Só quem é da nossa família?

Preparação para a história:

 - Como vocês acham que os negros vieram para o Brasil?

 - Quem veio? Adultos? Mulheres? Homens? Crianças? Idosos?

 - O que eles sentiram ao serem trazidos contra a vontade?

Observação: A professora ou o professor evidenciará nesse momento as 
condições sub humanas nos porões dos navios negreiros: famílias foram 
divididas, mães estavam sem seus filhos ou apenas com alguns deles, casais 
foram separados, mulheres, homens e crianças morriam durante a viagem e 
eram jogados no mar.

METODOLOGIA

Contação de história
Bonecas Abayomi

“Para acalentar seus filhos e filhas durante as terríveis viagens a bordo dos 
tumbeiros – navios de pequeno porte que realizavam o transporte de 
escravos entre África e Brasil – as mães africanas rasgavam retalhos de suas 
saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós. As 
bonecas, símbolos de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, termo 
que significa ‘Encontro Precioso’.

Sem costura alguma (apenas nós ou tranças), a Abayomi não possuía 
demarcação de olho, nariz ou boca, de forma que as múltiplas etnias africanas 
fossem  reconhecidas em cada boneca.”

Recurso Didático: (deve ser preparado com antecedência) 
- Dobradura de barco de papel do tamanho de uma cartolina.
- Tecido de malha preta e retalhos coloridos para a confecção da boneca   
  Abayomi durante a contação da história.
  http://ideiasgraciosas.blogspot.com.br/2012/11/bonecas-abayomi.html

- Lápis de cor, canetinhas, giz de cera.
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DESENVOLVIMENTO A ATIVIDADE
Enquanto a história for contada, a professora ou professor confeccionará a 
boneca Abayomi. No final as crianças escreverão no “navio” (barco de papel), 
palavras que expressem o amor e sentimentos de igualdade em relação ao 
próximo. Exemplos: amizade, respeito, união, família, igualdade, felicidade, 
alegria, paz... Ou pequenas frases: Ninguém é melhor que ninguém, o mundo 
fica mais bonito com as diferenças…

ENCERRAMENTO
- Dar oportunidade de todas as crianças se expressarem com uma palavra ou 
pequenas frases sobre seus sentimentos em relação à aula.

- As crianças se despedem se abraçando.

ORAÇÃO:
Querido Deus, ajuda-nos a seguir o seu mandamento quando nos diz que devemos 
amar o nosso próximo, e que esse amor seja puro e sem preconceitos. Amém!

Fique por dentro das programações 
e tenha acesso a todos os materiais 
da Assessoria Regional dos Direitos 
Humanos - 3 RE

Facebook:
direitoshumanosmetodista3re

Blog:
dh3re.wordpress.com

E-mail: 
direitoshumanos@3re.metodista.org.br

Apoio:
Secretaria de Ação Social da 8ª RE


