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Brasil multicultural 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projeto 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática busca proporcionar aos alunos um encontro com elementos culturais 

indígenas, africanos e portugueses, que influenciaram a formação étnica e cultural brasileira. Além de 

estabelecer aspectos teóricos, as atividades desta sequência propõem ouvir e vivenciar uma 

experiência de prática musical multicultural, buscando compreender o sentido real de cada 

manifestação. Pretende ainda, com atividades multidisciplinares e em conjunto com outras áreas do 

conhecimento, criar repertório para uma apresentação final a toda a comunidade escolar.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer elementos culturais indígenas, portugueses e africanos. 

• Vivenciar a pluralidade musical. 

• Proporcionar o debate sobre a formação étnica e cultural do povo brasileiro. 

• Criar repertório para apresentação artística. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Música Contextos e práticas (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 

equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento 

musical. 

Música Processo de criação (EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, 

jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais 

e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não 

convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 

coletiva e colaborativa. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Momento indígena 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção 

de áudio e vídeo e o debate 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de áudio e vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador), potes descartáveis com tampa, sementes/grãos diversos, fita adesiva, elástico 

Abertura (10 minutos) 

Comece a aula com uma conversa sobre a formação do povo brasileiro. Explique que podemos 

considerá-lo oriundos de três principais matrizes: indígena, africana e europeia, entre as muitas 

misturas étnicas. Converse previamente com o professor de História e verifique a possibilidade de 

realizarem um trabalho em conjunto, envolvendo as duas disciplinas. 

Promova uma roda de conversa com os alunos e pergunte o que entendem por miscigenação. 

Lance mão de algumas perguntas para levá-los a refletir sobre o tema em foco: “Qual dessas três 

matrizes estão mais ligadas?”; “Qual é a origem de sua família?”; “Alguma das três etnias é maioria no 

Brasil?”.  

Proponha, inicialmente, uma conversa sobre a etnia indígena. Sobre ela, o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) disponibilizou em 2010 dados segundo os quais há 810 mil 

indígenas no Brasil, divididos em 238 povos, com 180 línguas diferentes. Explique que essa situação é 

bem diferente da encontrada pelos portugueses em 1500, quando se estimava que a população 

indígena era composta de 2 a 4 milhões de pessoas, distribuídas em 1 400 povos.  

Problematize o emprego do termo “índio”, ainda hoje carregado de preconceitos atrelados à 

ideia de um ser primitivo, inferior. Comente que esse preconceito gerou, e ainda gera, uma série de 

problemas políticos e sociais envolvendo os diferentes povos indígenas brasileiros.  

Acesse o site indicado no “Material de apoio e referência” dos Povos Indígenas no Brasil. Na 

página inicial, é possível pesquisar os povos indígenas pelo nome, pelo estado ou pela família 

linguística. Clique no nome Mbyá e mostre aos alunos algumas fotos desse povo. 

Fale que os Mbyá-Guarani contam com uma população aproximada de 51 mil indígenas e 

vivem, atualmente, em diversas regiões do Brasil: no sul do Mato Grosso do Sul e no litoral de São 

Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

Comente que eles foram os primeiros entre os indígenas a estabelecer contato com os europeus. 

Converse também sobre a importância do canto para esse povo. Mencione que eles se relacionam 

com os deuses por meio do canto, principalmente com os infantis, pois acreditam que as crianças 

podem se comunicar diretamente com eles. 
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Atividade (30 minutos) 

No site da Fundação Nacional do Índio (Funai), indicado no link do “Material de apoio e 

referência”, você encontrará, na audição comentada, três exemplos musicais de crianças Mbyá-

Guarani cantando. Escolha ao menos um deles para ouvir com a turma e, em seguida, peça aos alunos 

que analisem a canção e prestem atenção: 

• ao chocalho marcando o pulso; 

• à repetição do mesmo motivo em toda a melodia; 

• às vozes das crianças; 

• à presença de dois instrumentos, o violão marcando o pulso e a rabeca – espécie de violino 
popular de três ou quatro cordas – usada como apoio à melodia; 

• ao timbre de voz anasalado; 

• à forma cíclica, ou seja, que se repete, dando um caráter “hipnótico” à música. 

Sugira que os alunos toquem com a audição da gravação, marcando o pulso em um primeiro 

momento, e cantando a melodia quando estiverem mais familiarizados com a canção. Se os estudantes 

apresentarem dificuldades em cantar e tocar simultaneamente, peça que a turma se divida em dois 

grupos: um ficará responsável pelo canto e o outro, pelos instrumentos.  

Caso não haja instrumentos disponíveis na escola, sugira a confecção de maracas, que podem 

ser feitas com material reciclável, como potes de plástico diversos, de iogurte, de maionese, etc. 

Dentro dos potes podem ser adicionados diversos grãos secos, como arroz, feijão, lentilha, milho, entre 

outros.  

Nessa etapa podem ser investigados os diferentes sons obtidos com cada tipo de semente, ou 

mesmo com outros materiais, estimulando a percepção dos timbres resultantes. Os potes também 

podem ser tampados ou fechados com outro pote igual, com as aberturas unidas com fita adesiva, 

elástico ou materiais como um pedaço de plástico, bexiga, etc. 

Após os alunos estarem bem seguros da melodia, peça que se organizem em grupos de quatro 

a cinco pessoas e criem uma nova versão da letra da canção, mantendo a parte rítmica e a melodia. 

Sugira que pesquisem palavras que atualmente usamos na língua portuguesa e que sejam de origem 

indígena. Essas palavras deverão formar a letra da nova versão da canção. Algumas sugestões: 

mandioca, tapioca, abacaxi, jacaré, curumim, guri, caxixi, pitanga, cipó, capim, entre outras. 

 

Fechamento (5 minutos) 

Ao final, promova uma roda de conversa sobre as atividades realizadas. Traga para a discussão 

pontos como a importância de preservar e respeitar os vários grupos indígenas, a necessidade de 

entender que os diferentes povos apresentam características próprias, como costumes, tradições, 

crenças, história. Ressalte a diversidade de línguas existente entre eles. Comente a função da música 

para o povo Mbyá-Guarani, entre outras reflexões que surgirem. 
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Aula 2 – Momento português 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção 

de áudio e vídeo e o debate 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de áudio e vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador) 

Abertura (5 minutos) 

Inicie a aula com a informação de que a chegada dos portugueses influenciou 

significativamente a formação da nacionalidade brasileira. Enfatize que a presença portuguesa se 

estendeu às tradições e aos costumes brasileiros, influindo na formação de nossa cultura e, 

consequentemente, da nossa música. 

Explique que parte dessa influência se transformou ou se dissolveu ao longo do tempo, 

resultando em uma produção musical de características próprias, mas que ainda é possível identificar 

elementos de tradição portuguesa tanto na cultura como em alguns estilos musicais brasileiros. Os 

folguedos são um desses elementos. 

Mencione que diversos folguedos se originaram das danças portuguesas. Comente que em 

suas apresentações é comum a mistura de canto, dança, teatro e instrumentos musicais. Explique que 

os folguedos são festas populares de espírito lúdico, realizadas anualmente em diversas regiões do 

Brasil e em datas determinadas. Cite como exemplos o Reisado (também conhecido como Folia de 

Reis), que em geral acontece no dia 6 de janeiro, e o bumba meu boi, entre os meses de junho e julho. 

Pergunte aos alunos se conhecem ou se já ouviram falar de alguma dessas festas, seus contextos e 

onde se realizam. Também questione se eles já participaram de alguma delas. Se for possível, busque 

imagens ou vídeos desses dois folguedos para apresentar para os estudantes. 

 

Atividade (35 minutos) 

Assim como os folguedos, várias danças portuguesas exerceram influência no Brasil. Comente 

que a Ciranda é uma delas e explique que as Cirandas mais populares são as de Maria Madalena Correia 

do Nascimento (1944-), conhecida como Lia de Itamaracá, dançarina, compositora e cantora de 

Cirandas brasileiras.  

Cite que o maracatu, o frevo e a Ciranda são ritmos brasileiros fortemente influenciados pela 

cultura portuguesa e que se tornaram manifestações populares e tradicionais brasileiras, com 

características próprias. Comente que muitos artistas brasileiros apresentam influência desses ritmos 

em suas composições. Cite alguns deles, como Chico Science, Alceu Valença, Lenine, Mestre Anderson 

Miguel, Antonio Nóbrega, Gilberto Gil, entre outros. 
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Se possível, toque para os alunos um exemplo de música de Ciranda para crianças do link da 

reportagem sugerida no “Material de apoio e referência”. Após a audição, oriente os alunos a se 

organizarem em uma roda e proponha que toquem alguma Ciranda que seja conhecida pela maioria 

deles. Eles devem usar palmas e instrumentos de percussão, como as maracas confeccionadas na aula 

anterior. Incentive-os também a dançarem a Ciranda. 

 

Fechamento (5 minutos) 

Faça um resumo dos ritmos e exemplos musicais ouvidos na aula. Em seguida, peça aos alunos 

que comparem as canções que ouviram nessa aula com as ouvidas na aula anterior. Pergunte-lhes: 

“Quais são as diferenças e semelhanças entre as canções?”; “Vocês conseguiriam identificar alguma 

influência desses ritmos nas músicas que costumam ouvir atualmente?”.  

 

Aula 3 – Momento africano 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, em semicírculo, para que sejam realizados a projeção de áudio e 

vídeo e o debate 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de áudio e vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador) 

Abertura (5 minutos) 

Retome brevemente com os alunos os conteúdos trabalhados nas duas aulas anteriores. Em 

seguida, informe-os de que essa aula será dedicada ao momento africano. Mais uma vez verifique a 

possibilidade de transformar a aula em uma atividade multidisciplinar, principalmente com o professor 

de História. 

Comece com uma breve contextualização. Fale que os primeiros grupos de africanos 

escravizados foram trazidos ao Brasil em 1538 e pertenciam, principalmente, a dois grupos étnico-

linguísticos: os bantos (Angola, Congo e Moçambique) e os sudaneses (Nigéria e Benin). Estima-se que 

cerca de 4 milhões de indivíduos tenham sido retirados de suas terras e trazidos à força para trabalhar 

na lavoura.  

Comente que algumas celebrações e manifestações se firmaram como importantes espaços 

de resistência para as comunidades africanas e afrodescendentes. Cite algumas delas, como o jongo, 

a capoeira, o maracatu, o batuque, o samba de aboio, o tambor de criola e o carimbó, além de 

manifestações de cunho religioso, como é o caso do candomblé. Pergunte aos alunos se eles conhecem 

ou frequentam alguma(s) dessas manifestações. 
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Fale sobre as diferentes influências dos povos africanos na cultura brasileira, as quais se 

refletiram nas danças populares, na música, nas festas, nas feiras e nas devoções religiosas. A música 

africana privilegia o ritmo em detrimento da melodia, fato que influenciou definitivamente a nossa 

música. Complemente essas informações esclarecendo que, aos poucos, os africanos também 

incorporaram características musicais europeias em suas músicas. 

A principal influência africana na música é o samba. Dele surgiram diversas variações, tais 

como o samba-canção, o partido-alto, o samba-enredo, o samba de terreiro, o samba de breque, entre 

outros.  

 

Atividade (35 minutos) 

Pesquise em sites de áudio e vídeo a canção “Cangoma”, um canto de africanos escravizados. 

Há uma versão no link indicado no “Material de apoio e referência” do jongo da serrinha. Essa canção 

faz referência à festa dos tambores. Destaque que “Cangoma” está relacionada à palavra ngoma, que 

significa “tambor” na língua banto. “Cangoma” faz parte do cancioneiro do jongo e se tornou 

conhecida na voz de Clementina de Jesus (1901-1987). A letra faz referência à libertação dos escravos: 

“Tava durumindo 

Cangoma me chamou 

Disse: levanta povo 

Cativeiro j’acabou” 

(Domínio público) 

Peça aos alunos que observem como a letra revela influência da fala africana, principalmente 

na elisão das palavras “durumindo” e “j’acabou”. Chame a atenção também para o canto responsorial, 

em que uma voz canta e o coro responde às frases musicais que são repetidas diversas vezes. 

Proponha que os alunos cantem a canção “Cangoma”. Na sequência, incentive-os a produzir 

versões dessa canção, por meio de canto responsorial, usando instrumentos ou outras fontes sonoras, 

além de percussão corporal, como palma, estalos, batidas no peito ou batidas com o pé no chão, entre 

outras opções. Eles também podem cantar a melodia de forma mais “anasalada”, tentando imitar o 

timbre de Clementina de Jesus. 
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Fechamento (5 minutos) 

Depois de os alunos terem cantado e tocado o jongo, reúna-os e deixe que falem sobre as 

semelhanças e as diferenças que encontraram nas músicas trabalhadas durante as aulas e, também, 

sobre o que mais gostaram em cada uma delas. Proponha que as três aulas, e as diferentes atividades 

realizadas, se transformem em uma apresentação para a comunidade escolar, envolvendo alunos, 

professores e familiares. Essa atividade final pode ser composta de dança, música, contextualização 

histórica, atividades teatrais, entre outras formas artísticas. No entanto, o tema principal deve ser a 

formação étnica e cultural do povo brasileiro, baseada nos momentos indígena, português e africano, 

vivenciados em sala de aula. 

 

Material de apoio e referência 

CIRANDA, cirandinha ou sarandinha. Clave Brasil. Disponível em: 

<www.clavebrasil.org.br/html/generos/CirandaCirandinhaOuSarandinha/#descricao>

. Acesso em: 19 ago. 2018. 

CULTURA afro-brasileira se manifesta na música, religião e culinária. Governo do Brasil, 

4 set. 2009 (atual. 23 dez. 2017). Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/cultura-afro-brasileira-se-

manifesta-na-musica-religiao-e-culinaria>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

ESTA Ciranda quem me deu foi Lia que mora na Ilha de Itamaracá. Geledés Instituto da 

Mulher Negra, 11 abr. 2016. Disponível em: <www.geledes.org.br/esta-Ciranda-quem-

me-deu-foi-lia-que-mora-na-ilha-de-itamaraca/>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

FRANZIN, A. Vamos brincar de Ciranda? Portal EBC, 15 maio 2013 (atual. 13 jul. 2016). 

Disponível em: <www.ebc.com.br/infantil/ja-sou-grande/2013/05/vamos-brincar-de-

Ciranda>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Disponível em: 

<www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/sons-indigenas/684-ww>. Acesso em: 

19 ago. 2018. 

ISA – Instituto Socioambiental. Disponível em: <www.socioambiental.org/>. Acesso 

em: 19 ago. 2018. 

MACHADO, R. C. V. Chico Science. Fundação Joaquim Nabuco, 3 set. 2003 (atual. 11 

out. 2007). Disponível em: 

<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view

=article&id=564>. Acesso em: 19 ago. 2018.  

http://www.clavebrasil.org.br/html/generos/CirandaCirandinhaOuSarandinha/#descricao
http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/cultura-afro-brasileira-se-manifesta-na-musica-religiao-e-culinaria
http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/cultura-afro-brasileira-se-manifesta-na-musica-religiao-e-culinaria
http://www.geledes.org.br/esta-ciranda-quem-me-deu-foi-lia-que-mora-na-ilha-de-itamaraca/
http://www.geledes.org.br/esta-ciranda-quem-me-deu-foi-lia-que-mora-na-ilha-de-itamaraca/
http://www.ebc.com.br/infantil/ja-sou-grande/2013/05/vamos-brincar-de-ciranda
http://www.ebc.com.br/infantil/ja-sou-grande/2013/05/vamos-brincar-de-ciranda
www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/sons-indigenas/684-ww
www.socioambiental.org/
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=564
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=564
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MATRIZES do samba no Rio de Janeiro. Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, 20 nov. 2007. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/videos/detalhes/106>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

PONTOS de jongo. Jongo da serrinha, [s.d.]. Disponível em: 

<http://jongodaserrinha.org/pontos-de-jongo/>. Acesso em: 19 ago. 2018.  

POVOS Indígenas no Brasil. ISA – Instituto Socioambiental, [s.d.]. Disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno.  

Espera-se inicialmente que os alunos sejam capazes de entender a relação entre os elementos 

culturais de povos indígenas, africanos e portugueses que influenciaram a formação étnica e cultural 

do povo brasileiro. 

Esta sequência também possibilita a formação de um repertório com as atividades vivenciadas 

em sala para uma apresentação artística à comunidade escolar. 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência, algumas questões podem ser utilizadas para 

aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui explorados. Por 

exemplo:  

1. Cite três etnias responsáveis pela formação étnica e cultural brasileira e pelo menos uma influência 
de cada uma delas. 

2. Qual é o principal objetivo das canções do povo indígena Mbyá-Guarani? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos citem indígenas, portugueses e africanos como responsáveis pela 
formação étnica e cultura brasileira e deem como exemplo a influência na música, na dança e nos 
folguedos, entre outros. 

2. Espera-se que os alunos respondam que é por meio do canto que os Mbyá-Guarani se relacionam 
com os deuses, principalmente com os cantos infantis, pois esse povo acredita que as crianças 
podem se comunicar diretamente com eles. 

 

http://portal.iphan.gov.br/videos/detalhes/106
http://jongodaserrinha.org/pontos-de-jongo/
https://pib.socioambiental.org/

