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Título: Nossa origem africana 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Muitas características da cultura brasileira são de origem africana. Conhecer a influência da 

cultura africana em nosso país e reconhecer a persistência de situações de preconceito na atualidade 

é um processo educativo constante que precisa ser trabalhado na escola para que se possa, efetiva-

mente, combater esse problema na sociedade brasileira. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer elementos de diferentes culturas africanas. 

• Reconhecer a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural. 

• Identificar elementos culturais africanos nos locais em que vivem. 

• Selecionar e descrever registros de memória referentes a diferentes linguagens, reconhe-
cendo e valorizando seus significados em suas culturas de origem. 

Objetos de conhecimento 

• A cidade e o campo: aproximações e diferenças 

• O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os de-
safios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive 

Habilidades abordadas 

• (EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e eco-
nômica de grupos de diferentes origens. 

• (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das populações tradicionais em dis-
tintos lugares. 

• (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do 
local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de 
migrantes. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo a África 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: mapa-múndi, informações sobre países africanos, fotografias de máscaras africa-
nas, folhas de cartolina, tesoura de pontas arredondadas, canetas hidrográficas pretas, tintas guache de diversas cores e 
tubos de cola colorida. 

Pesquise, previamente, algumas curiosidades sobre diferentes países africanos, como a língua 

predominante, alguns alimentos típicos, rituais religiosos e festivais, que podem ser encontradas em 

guias e sites de turismo. Prepare também algumas fotografias de máscaras africanas. Informações mais 

específicas sobre elas podem ser encontradas em: SALUM, M.H.L. Notas discursivas diante das másca-

ras africanas. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, n. 6, p. 233-253, 1996 (disponí-

vel para download na internet). Desenhe moldes de máscaras que se encaixem no rosto dos estudan-

tes, em folhas de cartolina, para que eles possam recortá-las. 

Inicie a aula perguntando à turma o que conhecem da África ou das culturas africanas. Leve 

para a sala de aula um mapa-múndi para mostrar a localização do continente e para que os estudantes 

tenham noção da distância do continente africano até o Brasil (escolha um ponto ou cidade em cada 

continente para o cálculo). Localize no mapa alguns países africanos e conte algumas curiosidades so-

bre eles. Esse momento pode durar cerca de 15 minutos. 

Em seguida, apresente as fotografias de algumas máscaras africanas e explique que elas fazem 

parte de rituais religiosos e festividades e são um importante elemento cultural de muitos povos afri-

canos. É interessante mencionar que as máscaras nessas culturas não cobrem apenas o rosto e que 

elas variam conforme a cultura do local. Distribua então as folhas de cartolina com os moldes das 

máscaras para que os estudantes as recortem (uma por estudante). Eles devem escolher uma fotogra-

fia de máscara de que gostaram e, com as canetas hidrográficas, as tintas e as colas coloridas, enfeitar 

suas máscaras de acordo com a imagem. Utilize em torno de 25 minutos para essa atividade. 

Finalize a aula mencionando que muitos elementos da cultura africana influenciaram nossa 

cultura. Pode-se citar alimentos, como o vatapá e o acarajé; palavras africanas incorporadas na nossa 

língua; instrumentos musicais, como o berimbau; dança, como a capoeira e rituais religiosos, como o 

candomblé. Utilize os 10 minutos finais de aula para essa explicação. 
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Aulas 2 – Afrodescendentes e o preconceito 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em grupos de quatro. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas de cartolina ou papel pardo, lápis pretos, lápis coloridos, canetas hidrográfi-
cas coloridas. 

Inicie a aula explicando aos estudantes a chegada dos negros africanos no Brasil. Muitos che-

garam escravizados; portanto, foram trazidos contra sua vontade. Convide os estudantes para uma 

breve discussão sobre a situação dessas pessoas na época da escravidão, tratadas como mercadoria, 

sem direitos civis e sem acesso à liberdade. Saliente o fato de que o comércio de pessoas escravizadas 

fazia parte de um acordo comercial praticado pelos europeus, que envolvia escravizar negros africa-

nos, explorar matéria-prima na América e comercializar produtos manufaturados europeus com os 

habitantes livres das colônias. Chame a atenção dos estudantes para fatos sensíveis e objetivos, como 

o de que muitos negros africanos escravizados morriam nos navios durante o trajeto, de fome e doen-

ças, e o de que as diferenças culturais e religiosas dessas pessoas não eram respeitadas, pois pessoas 

de etnias diferentes eram colocadas juntas, muitas vezes sem a chance de se comunicarem, já que 

falavam línguas distintas e não se entendiam. 

Em seguida, pergunte aos estudantes se acreditam que há reflexos desse período na sociedade 

brasileira atual, destacando o preconceito, que ainda existe em nossos dias. Aponte para o fato de que, 

após a abolição da escravidão, as pessoas escravizadas que foram libertadas não tiveram nenhum 

apoio do governo brasileiro e, em sua grande maioria, viveram em situação de pobreza material. Por 

causa disso, a maioria dos afrodescendentes ainda sofre as consequências desse histórico de escravi-

dão e desigualdade. Dê um tempo aos estudantes para que relatem histórias que já presenciaram ou 

viram em noticiários da televisão ou da internet sobre casos de preconceito racial, mediando sempre 

a conversa entre eles. Utilize em torno de 20 minutos para essa discussão. 

Após esse momento, solicite aos estudantes que formem grupos de quatro para conversar 

sobre possíveis ações que ajudem a combater o preconceito. Essas ações serão apresentadas na forma 

de um mural artístico contendo frases de respeito ao próximo e ilustrado com imagens ou desenhos 

referentes ao tema. Concluídas as produções, promova a apresentação das composições e, se possível, 

exponha-as em um lugar comum da escola, como forma de divulgar o tema na comunidade escolar. 

Reserve os 30 minutos finais da aula para essa atividade. 
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Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado de forma contínua, durante todo o 

processo. A todo momento, é importante intervir nas atividades e mediá-las, de forma que auxilie os 

estudantes. Sistematize as informações para que os estudantes ressignifiquem seus conhecimentos 

prévios. Busque analisar, por exemplo, se o estudante: 

1. Reconheceu que a África é um continente com diferentes povos, de diferentes culturas. 

2. Compreendeu a influência cultural africana em seu cotidiano.  

3. Refletiu sobre a discriminação que os negros ainda sofrem na sociedade. 

4. Compreendeu que é preciso respeitar as pessoas e valorizar suas diferenças. 

É importante que, ao final de cada etapa, existam momentos de autoavaliação para que o es-

tudante possa refletir sobre os próprios momentos de aprendizagem. 

São exemplos de questões para a autoavaliação: 

• Desenvolvi atitudes de colaboração e cooperação junto aos colegas, permitindo que todos 
participassem de alguma forma das dinâmicas propostas? 

• Consigo me sentir à vontade para expor minhas ideias e opiniões com os colegas e o pro-
fessor em sala de aula?  

• Prestei atenção na exposição do professor referente ao tema proposto?  

• Consegui desenvolver as atividades propostas pelo professor? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca” para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro de sala de aula. Lembre-se de sempre retornar aos estudantes 

após analisar suas autoavaliações.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque um X nas alternativas corretas. 

(  ) Todos os africanos escravizados trazidos para o Brasil vieram da África do Sul. 

(  ) Os costumes africanos herdados sofreram algumas adaptações no Brasil com o tempo. 

(  ) A capoeira e o acarajé são heranças africanas. 

(  ) O tráfico negreiro quase não atingiu o Brasil. 

2. Um estudante disse a seu colega de turma, de pais afrodescendentes, que seu cabelo não estava 
bem penteado, pois deveria estar liso. Você acha que houve preconceito na situação? Por quê? 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes assinalem apenas as seguintes alternativas: 

(x) Os costumes africanos herdados sofreram algumas adaptações no Brasil com o tempo. 

(x) A capoeira e o acarajé são heranças africanas. 

2. Espera-se que o estudante perceba que criticar o cabelo de uma pessoa de origem africana por 
não ser liso é uma atitude preconceituosa e que perceba que há muitos tipos de cabelo e nenhum 
deles deve ser tomado como regra para o que é bonito ou corretamente penteado. 


