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INTRODUÇÃO

Existem evidências na literatura de que as crianças, mesmo em idade escolar, carregam

estigmas e preconceitos no que diz respeito a questões sociais, de raça e de gênero. De acordo com

Cruz (1), as crianças já são, desde pequenas, rodeadas e bombardeadas com informações do que é

“normal” e “bonito”, carregando um discurso hegemônico e desprezando, mesmo que

inconscientemente, o que é diferente do padrão. Desta forma, tanto na infância, quanto futuramente

na idade adulta, esses indivíduos serão responsáveis por reproduzir discursos permeados pela

discriminação (1).

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2017 constatou-se que a população de

autodeclarados pretos e pardos teve um crescimento significativo nos últimos anos, totalizando

54,9% da população brasileira (2), constituindo a população que mais sofre com a desigualdade

social e a discriminação. Ainda nessa discussão, o IBGE divulgou em 2019 que as mulheres

compõem 51,8% da população do país (3), porém ainda são as que mais dedicam tempo aos cuidados

domésticos e ganham quase metade do que homens ganham, com esses parâmetros mostrando uma

discrepância ainda maior quando comparados a mulheres pretas e pardas (4).

Essas estatísticas acendem um alerta para a importância urgente de combater as barreiras

sociais e estruturais que vêm fazendo com que populações que representam a maioria do país

continuem sendo as mais vulneráveis e maiores alvos de preconceito. Logo, trabalhar questões

como essas logo na infância, de maneira lúdica e dinâmica, é um caminho para o empoderamento e
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valorização de crianças que pertencem a esses grupos, mas também de educar aquelas que não

pertencem, logo nos primeiros anos de educação.

Para isso, é de suma importância entender que, de acordo com Paulo Freire (5), a educação é

um instrumento de mudança da realidade, em que o educando é o protagonista. Nesse sentido, o

educador precisa adentrar a realidade da comunidade e fazer a aproximação daquele público e do

seus conhecimentos populares com o saber científico, visando combater todas as barreiras que

permeiam a sociedade. Dessa forma, serão capazes de construir juntos, educador e educandos, uma

mudança (5).

Além disso, ainda de acordo com a metodologia de Paulo Freire, a educação deve ser

adaptada àquele público e sempre reforçar uma relação horizontal entre os educandos e os

educadores (5). Logo, no ambiente escolar, as crianças precisam entrar em contato com essas

discussões de maneiras adequadas para o seu entendimento e que realmente sejam capazes de

atingi-las, trazendo novas perspectivas sobre raça, gênero e sociedade.

Entretanto, não se pode ignorar o cenário em que o mundo está inserido desde março de

2020, de pandemia de COVID-19, que por muito tempo exigiu o isolamento social. Por isso, as

práticas e estratégias de ensino tiveram que ser adaptadas ao que foi possível desenvolver de

maneira virtual com o público-alvo. Para isso, uma ferramenta imprescindível são as TICs

(Tecnologias da Informação e Comunicação).

As TICs podem ser definidas como ferramentas digitais, computacionais e de informática

que compõem um sistema de informação, a partir do uso de hardwares e softwares,

telecomunicações e materiais de multimídia (6). Essas TICs são instrumentos que cada vez mais têm

ganhado espaço nas discussões sobre educação, uma vez que permite diferentes abordagens

pedagógicas, especialmente a distância (7). Em 2005, através do Decreto 5.622 / 2005 do Ministério

de Educação (MEC), as TICs foram associadas às práticas de Educação à Distância, subsidiando o

uso dessas tecnologias para práticas de ensino no ambiente virtual (8).

Visto isso, faz-se essencial ressaltar que as TICs e a tecnologia de maneira geral são

componentes importantes e intrínsecos às experiências da infância e adolescência nos dias atuais.

As crianças e adolescentes têm desenvolvido cada vez mais facilidade com os dispositivos e

recursos digitais, sendo que estes ocupam cada vez mais espaço no cotidiano desse público (7).

Dessa maneira, incorporar TICs no meio educacional é uma estratégia promissora, levando em

conta que elas já fazem parte da vida de muitas crianças e também de seus pais.

Posta toda essa discussão, o projeto de extensão universitária “EducaSaúde: educação lúdica

promovendo qualidade de vida na escola" pode ser usado como um caminho para o

desenvolvimento dessas estratégias de ensino de temas raciais e de gênero com o público infantil.

Desde de 2018, o projeto vem sendo desenvolvido como uma atividade vinculada à Faculdade de
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Enfermagem (FEnf), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e é baseado em uma

associação com a comunidade, com o objetivo de desenvolver atividades educativas visando a

promoção da saúde de crianças, suas famílias e educadores, no Serviço de Promoção Social

Paróquia de São Paulo Apóstolo (creche SPES), Campinas (9).

A equipe que faz parte do projeto é composta por uma professora coordenadora docente da

Faculdade de Enfermagem, alunos de graduação dos cursos de Enfermagem, Biologia e Pedagogia

e alunos de pós-graduação em Enfermagem, objetivando produzir uma troca de conhecimentos e

experiências para enriquecer o trabalho com as crianças. Um dos braços do projeto é trabalhar

questões sociais com as crianças já em seus primeiros anos de educação, promovendo um ambiente

positivo e acolhedor e permitindo que essas crianças se envolvam com conteúdos de diversidade e

pluralidade de maneira lúdica (9).

Através do contato com as crianças tanto de maneira presencial antes do início da pandemia

quanto de maneira virtual por meio de encontros online e aplicativos de mensagem desde março de

2020 até os meses finais de 2021, o grupo que compõe o projeto de extensão identifica e discute

quais os temas necessitam de uma abordagem mais específica com as crianças, suas famílias e a

equipe da creche. A partir disso e também baseado na relevância de temas como inclusão,

diversidade e combate a discriminações raciais, sociais e de gênero, viu-se a oportunidade de

desenvolver um trabalho aplicando estratégias educacionais com essas temáticas, visando trazer

impactos positivos no desenvolvimento das crianças.

A pesquisa em questão fundamenta a importância de se trabalhar, usando de diversas

estratégias, temas sociais, raciais e de gênero logo no primeiro contato das crianças com a escola e a

educação, tendo-se em vista que as crianças são grandes reprodutoras de preconceitos e estigmas,

mesmo sem intenção de ser. Além disso, existe uma necessidade justificada por dados estatísticos e

pela literatura científica de que essas temáticas sejam trabalhadas em todos os meios e de todas as

formas possíveis, aspirando derrubar barreiras estruturais que colocam alguns grupos como maiores

alvos de discriminação.

Logo, usando o projeto de extensão “EducaSaúde: educação lúdica promovendo qualidade

de vida na escola" como caminho e os princípios pedagógicos de Paulo Freire como ferramenta, a

pesquisa visa desenvolver estratégias eficientes de educação em saúde na escola, trabalhando as

questões sociais, raciais e de gênero no ambiente escolar.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma Pesquisa-Ação, metodologia que tem como fundamento o saber

empírico da ação social para o desenvolvimento do conhecimento (10). Uma vez que este projeto é

associado ao projeto de extensão "EducaSaúde: educação lúdica promovendo qualidade de vida na
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escola”, as atividades de pesquisa serão sempre associadas às atividades de extensão realizadas com

as crianças vinculadas à creche. A pesquisa será desenvolvida em creche municipal da cidade de

Campinas/SP e terá como participantes crianças em idade pré-escolar e educadores vinculados à

creche. Procedimento de coleta de dados: Serão utilizados os espaços físicos e/ou virtuais de

ações do projeto para o desenvolvimento de estratégias, subsidiando conversas, brincadeiras,

exibição de vídeos e filmes, contação de história, músicas, em que questões sociais, raciais e de

gênero sejam o foco, intencionando atingir os objetivos propostos. Concomitantemente, haverá uma

avaliação do impacto das ações sobre as crianças por meios de relatórios feitos pela equipe e

imagens das atividades desenvolvidas, em associação com uma avaliação com as educadoras

através de reuniões - formalmente registradas - e formulários online ao final de cada atividade,

visando analisar de um ponto de vista pedagógico os resultados das atividades na educação das

crianças. Análise de dados: Todos os dados coletados durante e após o desenvolvimento das

atividades serão analisados com base no método de Pesquisa-Ação. Essa metodologia se baseia na

pesquisa de demandas sociais e saberes empíricos e construção associada e contínua de ações

baseadas nesse problema, visando a resolução dessa situação coletiva detectada pelo pesquisador e

pelos participantes do estudo. Aspectos éticos da pesquisa: O projeto em questão já foi

previamente submetido, analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

Estadual de Campinas (CEP - Unicamp) e autorizado pela coordenação da instituição participante.

Todo o projeto acontecerá respeitando os aspectos éticos contidos na Resolução 466/12 4, que diz

respeito à pesquisa envolvendo seres humanos. Além disso, todos os participantes aceitam e atestam

sua participação por meio do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADO E DISCUSSÃO

No presente momento, o projeto ainda está sendo desenvolvido, com a aplicação das

atividades com as crianças e avaliação com as educadoras. Durante o 1º semestre de 2022, já foram

realizadas 5 atividades, abordando temas que dizem respeito a questões sociais e outros diversos

que surgiram como demanda da equipe de educadoras da instituição - seguindo a proposta da

Pesquisa-Ação. O projeto foi prorrogado para mais uma quota do PIBIC - Unicamp, uma vez que

viu-se a necessidade de dar continuidade a realização das atividades em um período mais extenso,

tendo-se em vista que existe um campo muito vasto de estratégias e temáticas que podem ser

trabalhadas com as crianças, educadoras e famílias.
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