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Arte – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Audiovisual 1: Wai’á e o mundo Xavante 

Referência do Livro do 
Estudante 

Capítulo 1, p. 24 

Bimestre 1º 

Duração 9 min e 25 s 

Categoria Audiovisual 

Direito Autoral 

Todos os direitos reservados para Rodrigo Guim. É expressamente proibida sua 
cópia, difusão, transmissão, modificação, venda, publicação, distribuição ou 
qualquer uso, na totalidade ou em parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia 
autorização do detentor dos direitos autorais. 

Unidade Temática Artes integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas  

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos  

A utilização deste vídeo em aula tem como objetivo apresentar aos alunos aspectos e tradições 

culturais do povo Xavante, em especial elementos estéticos e simbólicos relacionados à dança. A partir 

do ritual Wai’á e suas características vinculadas à produção cultural do povo xavante, o vídeo favorece 

a compreensão sobre as relações entre a dança e os rituais na cultura desse povo indígena. Permite, 

também, aprofundar o conhecimento acerca dos povos indígenas brasileiros, bem como de suas 

produções estéticas e simbólicas.  

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• Valorizar a cultura dos povos indígenas brasileiros. 

• Conhecer a prática cultural indígena Wai’á. 

• Refletir acerca das relações entre cultura e dança no caso de indígenas. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e desenvolver o debate é de uma aula. Caso opte por 

aplicar a atividade complementar serão necessárias duas aulas. 
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui em um recorte do material didático. Assim, é importante que os alunos já tenham 

alguns conhecimentos prévios acerca da história da formação cultural brasileira, bem como da cultura 

indígena brasileira.  

O estudo da formação cultural brasileira é base para uma aproximação às culturas indígenas, 

uma vez que é preciso ter uma noção de como os povos indígenas foram submetidos às práticas 

coloniais europeias para que possamos ter uma melhor visão acerca da cultura indígena 

contemporânea e do contexto em que se encontram os povos indígenas e sua produção cultural.  

Uma abordagem histórica e uma abordagem que trate das diferenças culturais são 

imprescindíveis nesse processo. Antes da exibição do vídeo, converse com os alunos sobre o que está 

sendo estudado, no Livro do Estudante, a respeito dos povos indígenas brasileiros e suas tradições 

culturais. Procure elevantar e elencar dúvidas e curiosidades sobre alguns aspectos das culturas 

indígenas, como o contexto de uma aldeia e as práticas culturais e cotidianas. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a apreciação do vídeo, peça aos alunos que observem o contexto em que vivem e os 

elementos cotidianos da vida do povo xavante. Destaque também que é muito importante que 

prestem atenção às falas dos próprios indígenas, observando como eles mesmos apresentam sua 

cultura e refletem sobre ela. 

Oriente os alunos a dedicarem especial atenção a: 

• história e importância cultural do Wai’á para os jovens xavante;  

• o significado religioso do Wai’á como ritual de iniciação; 

• as preparações para o Wai’á e como os integrantes se envolvem nesse processo; 

• as etapas do ritual e como é feita a sua realização. 

Peça aos alunos que, durante o vídeo, façam anotações de eventuais dúvidas e de relações 

possíveis entre as ações que estão sendo vistas e práticas culturais comuns ao próprio contexto. 

Essas anotações serão importantes não apenas para sanar dúvidas, mas para que os alunos 

possam estabelecer relações estéticas entre diferentes culturas, proporcionando assim um olhar mais 

próximo em relação aos povos indígenas brasileiros. 
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Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, organize os alunos em círculo e proponha um debate sobre como o 

vídeo afetou o olhar que eles têm sobre os povos indígenas brasileiros e suas práticas culturais. 

Proponha algumas questões como: 

• discutir sobre o que observaram acerca dos aspectos culturais do povo xavante;  

• pedir que falem sobre o que sabiam anteriormente acerca do povo xavante; 

• pedir que leiam as relações que estabeleceram entre a prática cultural xavante 
apresentada no vídeo e práticas culturais do próprio contexto; 

• pedir que comparem o ritual de passagem vivenciado pelos meninos e jovens com as 
modificações nas suas próprias vidas quando passam da infância para a adolescência. 

O intuito das questões é ajudar na construção de uma análise da cultura indígena mostrada no 

vídeo e de suas produções culturais. 

 

Atividade complementar 

Como atividade complementar, você poderá propor aos alunos que façam em grupo uma 

pesquisa sobre práticas culturais (danças, prática musical, jogos, ritos) de povos indígenas e depois a 

apresentem à turma. 

1. Peça aos alunos que se organizem em grupos de três a cinco integrantes. 

2. Oriente cada grupo a escolher um recorte sobre qual prática cultural querem pesquisar (danças, 
prática musical, jogos, ritos). 

3. Peça aos grupos que façam uma primeira pesquisa sobre povos indígenas do Brasil, para 
determinarem um povo sobre o qual querem se debruçar para investigar como realizam a prática 
cultural que escolheram. 

4. Oriente os grupos para que escolham fontes confiáveis e nas quais possam, além de lerem sobre 
o assunto, ver imagens e assistir a vídeos, se possível. 

5. Explique que as informações que devem colher em suas pesquisas são do mesmo tipo que vemos 
no Livro do Estudante e no vídeo que assistiram: como é realizada essa prática, a quais membros 
da aldeia ela é direcionada, como a aldeia participa da prática e qual seu significada ritual e cultural 
para o povo indígena. 

6. Instrua os grupos a preparar suas apresentações em forma de seminários utilizando, se possível, 
recursos como imagens, áudio e vídeo.  

Após as apresentações, os alunos deverão debater sobre essas práticas de modo crítico e 

reflexivo, fazendo aproximações e comparações de cunho estético e simbólico entre as práticas 

apresentadas e os diferentes contextos em que cada aluno vive. Esse é um bom momento para 

verificar como os estudantes perceberam as várias culturas indígenas e suas práticas, que se 

assemelham e se diferem em muitos pontos. 
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Audiovisual 2: Coletivos de intervenção 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Unindo as pontas, p. 92 

Bimestre 2º 

Duração 11 min 58 s 

Categoria Audiovisual 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). São 
permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 

mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade Temática Artes integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.  

Unidade Temática Artes integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Processos de criação 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Esse vídeo traz uma conversa com duas fundadoras do Grupo Contrafilé, um coletivo de 

interveção artística criado na cidade de São Paulo, nos anos 2000. Por meio dele, é possível conhecer 

alguns conceitos básicos do que são intervenções artísticas urbanas produzidas por coletivos, como 

atuam e quais objetivos buscam alcançar. Com esse conhecimento, são dadas algumas ferramentas 

para que os alunos possam analisar as práticas artísticas realizadas em espaços urbanos e estabelecer 

relações com o que estudaram a respeito da arte urbana. 

Por meio desse vídeo, espera-se que os alunos venham a: 

• compreender o que é intervenção urbana; 

• conhecer um coletivo de arte; 

• entender o significado de um coletivo e analisar a prática desses grupos artísticos. 
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Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo, bem como desenvolver, apresentar e documentar 

uma intervenção urbana é de duas aulas. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

Antes de iniciar, relembre com a turma o que foi visto no Livro do Estudante a respeito de 

intervenções artísticas. Converse com eles que um dos recursos utilizados pela arte para chamar 

atenção das pessoas é por meio do estranhamento. Por isso, a arte pode começar fora dos museus, 

passar por eles, e continuar a provocar o espectador fora dele. E é nesse sentido que as intervenções 

urbanas tomam proporções ainda maiores, pois elas ocupam os mais variados espaços urbanos para 

fazer o público pensar a respeito de questões sociais que devem ser tratadas e pensadas por todos. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a apresentação da entrevista com Cibele Lucena e Joana Zatz Mussi – integrantes e 

fundadoras do Grupo Contrafilé –, peça aos alunos que prestem atenção nas questões artísticas 

propostas por um coletivo de arte. Oriente-os a fazer anotações sobre pontos interessantes das falas 

das artistas e dúvidas que possam vir a ter com relação a algum conceito exposto durante a conversa. 

Oriente os alunos a dedicarem especial atenção a: 

• história do surgimento do Contrafilé; 

• como as artistas entrevistadas explicam o que são coletivos de artistas e comos eles 
funcionam; 

• quem eram as pessoas que fundaram o grupo e o que pretendiam com esse trabalho; 

• como as artistas definem a ideia de autoria na arte; 

• que tipo de trabalhos e intenções o grupo realiza; 

• como é o processo de criação e produção do coletivo de artistas; 

• o que as entrevistadas falam sobre o espaço, a cidade e os lugares onde acontece a arte; 

Durante a exibição da entrevista, se achar nevessário, pause o vídeo para esclarecer dúvidas 

dos alunos sobre conceitos apresentados nas falas das entrevistadas, ou mesmo referências que elas 

fazem a artistas e à história da arte. Se achar necessário, peça que anotem as dúvidas, para que você 

possa retomá-las posteriormente, no trabalho com o Livro do Estudante. 
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Após assistir ao vídeo 

Após assistirem ao vídeo, proponha um debate sobre os assuntos tratados nele. Coloque na 

lousa algumas palavras-chave referidas no vídeo, como: intervenção artística; coletivo; social; museu; 

espaço urbano; autoria; entre outras que achar importante. 

Peça, então, que a turma se divida em pequenos grupos de três a quatro pessoas e oriente-os 

a escolher uma das palavras-chave. Procure mediar a escolha para que cada grupo fique com uma 

palavra-chave diferente. Depois, peça aos grupos que, em 10 minutos, façam um levantamento do que 

foi abordado no vídeo a respeito do assunto. Terminado o tempo, forme uma grande roda, e peça que 

cada grupo apresente suas conclusões. 

Por fim, peça aos alunos que apontem o que chamou mais a atenção sobre as intervenções 

urbanas e sua relação com a arte. Aproveite esse momento para sanar as dúvidas que os estudantes 

registraram enquanto assistiam ao vídeo. 

 

Atividade complementar 

Proponha à turma a realização de uma intervenção artística na escola. Todos os estudantes 

deverão participar dessa intervenção. Peça então que escolham um tema a ser proposto, com base no 

cotidiano deles. Sugira, como exemplos: se a escola está numa região que vive uma estiagem, eles 

podem se manifestarsobre a seca; se a região passa por um período de falta de empregos; eles podem 

trabalhar uma intervenção que proponha algumas saídas. 

1. Organize os alunos em grupos de cinco a sete integrantes. 

2. Cada grupo deve escolher um tema, relacionado ao contexto do local onde vivem, para tratar em 
sua intervenção. 

3. Sugira que os grupos façam pesquisas sobre os temas escolhidos, para colherem elementos e 
abordarem ideias que poderão utilizar em seus projetos 

4. Depois da pesquisa feita, os alunos podem começar a esboçar projetos, pensando em como 
transmitir ao público, por meio de uma intervenção, as questões que discutiram e consideram 
importantes sobre o tema escolhido.  

5. Peça à turma que escolha um espaço da escola para fazer coletivamente uma intervenção artística, 
deixando claro os seguintes critérios:  

• não atrapalhar a circulação do ambiente escola; 

• não obstruir saídas de emergência; 

• usar materiais seguros e não tóxicos; 

• devolver o espaço utilizado do mesmo modo como inicialmente foi encontrado. 
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6. Para essa intervenção, oriente-os a coletar materiais disponíveis no ambiente escolar, sem 
danificar nada. Por exemplo, caso optem por usar cadeiras, peça que as retirem da sala e as 
devolvam assim que acabar a atividade. Além disso, oriente-os a não retirar folhas ou flores de 
vasos e árvores, não gerar lixo, etc. Peça que a turma escolha entre eles quatro alunos: dois para 
fotografar e dois para gravarem com celulares. 

Disponibilize materiais para montagem, como: 

• fita adesiva; 

• barbante; 

• grampeador de papel; 

• cola não tóxica e lavável. 

7. A seguir, no espaço escolhido para a intervenção, faça um mesa redonda com todos os alunos da 
turma para analisar a atividade realizada e refletir sobre as questões levantadas. Para isso, solicite 
que a turma eleja alguns alunos para atuarem como: 

• mediadores da mesa redonda; 

• fotógrafos; 

• responsáveis por gravar o áudio das conversas; 

• responsáveis por transcrever as conversas gravadas. 

8. Com essa atividade, você pode sugerir a elaboração de um blog da turma sobre a intervenção 
artística realizada. Para isso, peça também que a turma defina quem assumirá a função de editor, 
redator e demais funções referentes aos meios de publicação. 

9. Encerre a atividade divulgando o blog entre a comunidade escolar e os familiares.  
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Audiovisual 3: Teatro do Oprimido 

Referência do Livro do 
Estudante 

Capítulo 3, p. 112 

Bimestre 3º 

Duração 3 min 32 s 

Categoria Videoaula  

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). São 
permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as criações sob 
os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da mesma maneira 
que na licença anterior. 

Unidade Temática Teatro 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidades (BNCC) 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro.  
 
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 
tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
teatral. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

A utilização deste vídeo em aula tem como objetivo falar sobre o Teatro do Oprimido 

complementando o que foi visto no Livro do Estudante, e os elementos que caracterizam a 

metodologia desenvolvida pelo dramaturgo Augusto Boal e o teatro como forma de manifestação 

social. Além disso, espera-se que, depois desta videoaula, os estudantes sejam capazes de: 

• compreender o que é o Teatro do Oprimido; 

• reconhecer as características e os conceitos estéticos do Teatro do Oprimido; 

• compreender o Teatro Fórum e o Teatro Legislativo. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula, desenvolver e apresentar uma atividade prática 

que aplique o Teatro do Oprimido é de uma aula. 
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Antes de assistir ao vídeo 

Introduza a temática do Teatro do Oprimido comentando brevemente sobre Augusto Boal. 

Contextualize o trabalho desse importante dramaturgo na história do teatro brasileiro, sua 

importância para o teatro mundial e seu papel no desenvolvimento do Teatro do Oprimido. Você pode 

retomar o que foi trabalhado no Livro do Estudante e nesse momento promover a leitura dos textos 

que tratam do Teatro do Oprimido. Em seguida, informe que a turma assistirá a uma videoaula que 

apresenta como conteúdo exatamente esse formato teatral desenvolvido por Boal. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à videoaula, oriente seus alunos a dedicarem especial atenção à descrição da 

estrutura das técnicas Teatro Fórum e Teatro Legislativo, que compõem o Teatro do Oprimido. Peça 

que façam anotações sobre impressões e/ou dúvidas a respeito do tema. 

 

Após assistir ao vídeo 

Depois de exibir o vídeo, reúna os alunos em grupos de três a cinco integrantes. Peça que 

compartilhem suas impressões sobre o vídeo, utilizando suas anotações sobre as seguintes questões: 

1. Como Augusto Boal via o papel do teatro na sociedade e o que ele pretendia com o Teatro do 
Oprimido? 

2. Quais são as principais diferenças da concepção do Teatro do Oprimido em relação ao teatro 
tradicional? 

Após as dicusssões em grupos, reúna todos alunos e peça que cada grupo socielize suas 

respostas e estas duas questões.Atividade complementar 

 

Atividade complementar 

Em uma roda, pergunte aos estudantes o que caracteriza o Teatro do Oprimido e quais técnicas 

desse tipo de teatro foram destacadas na videoaula. Em seguida comente brevemente que, além do 

Teatro Fórum ou Teatro Legislativo, existem outras técnicas que compõem o Teatro do Oprimido, 

como o Teatro Jornal, que se utiliza do conteúdo dos periódicos para criar cenas e espetáculos. 

Depois, indique aos alunos que deverão experimentar o mecanismo das alternativas de um 

Teatro Fórum.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Para isso: 

1. Divida os alunos em grupos de seis a oito pessoas e indique que cada um será encarregado de:  

• criar uma pequena cena em que um personagem oprimido fracasse;  

• desenvolver alternativas de solução, de maneira improvisada, do conflito apresentado pela 
cena do outro grupo. 

2. Informe que as cenas devem apresentar o oprimido diante de uma situação de opressão e, 
posteriormente, seu fracasso. Por exemplo, o pedido de aumento de salário para o chefe e a recusa 
do aumento. 

3. Dê tempo para a criação das cenas. 

4. Em seguida, peça que um dos grupos apresente a cena.   

5. Oriente o grupo que assistiu para que seus integrantes assumam o lugar do personagem oprimido 
e proponham, de maneira improvisada, uma solução cênica capaz de impedir seu fracasso. 

6. Repita o processo com a cena do outro grupo, até que toda a turma tenha participado da atividade. 
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Audiovisual 4: Dança e música afro-brasileiras 

Referência do Livro do 
Estudante 

Capítulo 4, p. 164 

Bimestre 4º 

Duração 5 min e 2 s 

Categoria Videoaula  

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). São 
permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as criações sob 
os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da mesma maneira que 

na licença anterior. 

Unidade Temática Dança 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e 
encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas 
e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Unidade Temática Música 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidade (BNCC) 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções 
da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

Este vídeo tem como objetivo apresentar uma visão panorâmica da herança africana na cultura 

brasileira, especialmente na dança. Para isso, há uma breve contextualização histórica. Além disso, na 

videoaula são apresentadas quatro danças afro-brasileiras: o Batuque, o Frevo, o Afoxé e o Coco, sendo 

as últimas três apresentadas rítmica e coreograficamente pelos professores que conduzem a 

videoaula, favorecendo a compreensão sobre as relações entre a dança, a música e a herança cultural 

africana. 

Por meio da exploração dessa videoaula, espera-se que os alunos possam: 

• valorizar a cultura afro-brasileira; 

• reconhecer elementos básicos que compõem o Batuque, o Frevo, o Afoxé e o Coco; 

• reproduzir passos básicos das danças de Frevo, Afoxé e Coco. 
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Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo é de uma aula. Caso opte por aplicar a atividade 

complementar serão necessárias duas aulas. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Portanto, é importante que os alunos tenham uma 

noção básica da história da diáspora negra, que é base para a formação da cultura afro-brasileira de 

maneira geral. Além disso, é importante que tenham alguma noção de quais são os ritmos 

influenciados pelos povos africanos na América, como o rock, o jazz, o soul, o samba, o maracatu, etc. 

Dessa forma, ao assistirem a videoaula poderão aproveitar ainda mais o aprofundamento em relação 

às danças apresentadas. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a exibição do vídeo, faça pausas após a encenação rítmica e coreográfica de cada 

dança, pedindo para que os alunos reproduzam o ritmo em questão batendo palmas. Essa é uma forma 

de dinamizar a aula, fixando o aprendizado dos ritmos em questão. Peça também que anotem dúvidas 

a respeito de cada dança. 

Oriente os alunos a prestar atenção às características de cada ritmo e dança e a anotar as ideias 

que surgirem durante a exibição do vídeo para que usem quando colocarem em prática o tema em 

questão. Oriente os alunos a dedicarem especial atenção a: 

• como as expressões culturais dos povos africanos chegaram ao Brasil;  

• importância da herança dos povos africanos na cultura brasileira; 

• o que significa a palavra “batuque”; 

• quais são os gêneros musicais e as danças apresentados no vídeo e suas caraterísticas: 
seus passos, em quais formações são dançadas, como são tocados esses ritmos, quais 
instrumentos são utilizados; 

• como se dançam os passos demonstrados no vídeo. 
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Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, fomente um debate acerca de como a videoaula afetou o olhar que 

os alunos têm sobre a herança africana nas manifestações culturais brasileiras. Alguns pontos 

interessantes para o debate podem ser propostos por meio das seguintes questões: 

• Como são vistas as danças afro-brasileiras em relação às danças de origem europeia que 
se popularizaram no Brasil? 

• Cite características em comum que podemos traçar entre as danças apresentadas na 
videoaula. 

Você também pode propor que os alunos realizem os passos demonstrados no vídeo. Para 

isso, afaste as carteiras e deixe o espaço da sala de aula livre. Em seguida, organize os alunos em roda. 

Passe uma demostração de como se dançam os passos apresentados de cada vez: o Frevo, o Afoxé e 

o Coco. Peça aos alunos que observem os passos e tentem reproduzi-los. Você pode selecionar músicas 

de Frevo, Afoxé e Coco para essa prática. 

 

Atividade complementar  

Como atividade complementar, você pode propor aos alunos que façam, em grupos, uma 

pesquisa sobre ritmos musicais e danças de origem africana que tenham sido criadas fora do 

continente africano. 

Para essa pesquisa o grupo deve fazer uma abordagem aprofundada, contextualizando a 

música e a dança em relação à diáspora negra e ao processo histórico do local em que foi concebida, 

como no caso do reggae. Além disso, peça aos alunos que explorem questões técnicas, como: 

instrumentações; passos de dança, seus nomes e execução; caráter mítico e/ou narrativo; entre outros 

aspectos. 

Para isso: 

1. Divida os alunos em grupos de três ou quatro integrantes. 

2. Peça aos grupos que pesquisem acerca de ritmos e danças tradicionais de diversas regiões do 
Brasil. 

3. Em seguida, os alunos devem identificar, nessas pesquisas, quais são os ritmos e as danças 
tradicionais brasileiros que têm em sua origem a influência da herança cultural africana. 

4. Reúna todos os grupos, para compartilhrem suas pesquisas, pedindo que todos apontem quais 
ritmos e danças brasileiras de origem africana eles descobriram. Sistematize todos os ritmos e 
danças descobertos na lousa. 

5. Em conjunto com os alunos, atribua um ritmo e sua respectiva dança para que cada grupo faça 
uma pesquisa mais aprofundada. 
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6. Dê as orientações para a pesquisa. Cada grupo deverá levantar sobre o ritmo e a dança escolhido: 
suas origens e influências africanas; a região em que ocorrem; a quais folguedos ou tradições estão 
ligados; qual é sua importância na cultura local, quais são os instrumentos usados; como são as 
coregrafias e os passos. Além disso, os grupos devem buscar por áudios e vídeos nos quais se 
possam ouvir os ritmos e ver como as danças são praticadas. 

7. Organize a apresentação dos grupos. Se houver equipamentos disponíveis, é importante que 
possam mostrar vídeos e áudios em seus seminários, explicando os ritmos e as danças 
pesquisados. 

Esta atividade visa contribuir para o aprofundamento e a utilização de conceitos vinculados às 

músicas e danças afro-brasileiras e para a articulação autônoma de conhecimento. 

 


