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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas atividades de caráter extensionista desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial (PET): a elaboração de materiais

norteadores e a promoção de oficinas e minicursos sobre a temática das relações étnico -raciais, ampliando e pautando além da Educação Infantil as questões emergentes que

assolam e estruturam as desigualdades na sociedade brasileira. Tais atividades foram desenvolvidas tanto para alunos da graduação do curso de Pedagogia da Faculdade de

Educação do Estado de Minas Gerais (FaE/UEMG) quanto para professoras em atividade da rede pública. Para isso, foram eleitos os seguintes procedimentos metodológicos: a

formação de grupos de estudos periódico; pesquisa, levantamento de materiais pedagógicos e constituição de grupos de discussão em rede social. Como base teórica nos

baseamos e dialogamos com autores que trazem um arcabouço de pesquisas tanto qualitativas como quantitativas a respeito das relações étnico raciais em ambientes escolares,

são estes: Nilma Lino Gomes, Kabenguele Munanga, Helio Santos, Paulo Freire, etc. Como resultado, foram produzidos pelo grupo e ofertados às comunidades referidas

diversos materiais didáticos e atividades como oficinas, textos, dinâmicas, cursos etc. Como consideração final, destaca-se a importância de se promover ações que valorizem a

cultura africana e afro brasileira para divulgar as infinitas possibilidades de se trabalhar a conscientização do racismo desde os anos iniciais, colocando portanto a Lei 10.639/03

em prática.
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