
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Os afrodescendentes 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é promover a reflexão, entre os alunos, sobre a condição 

de vida a que está submetida parcela expressiva da população afrodescendente brasileira, bem como 

a compreensão de seus mecanismos de luta, e pensar sobre atitudes capazes de garantir o fim da 

discriminação racial. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em di-

ferentes territórios. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, lápis, borracha, caderno, cartolina, marcador permanente, fita adesiva, aparelho 

de som, computador ou celular com acesso à internet, caixas de som, cópias da letra da música 

“Menina Pretinha”, de MC Soffia. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar o diálogo 

1ª atividade: 

Iniciar a aula informando aos alunos que diversos povos africanos foram um dos grupos étni-

cos que formaram a população brasileira. Perguntar se eles identificam, em seu dia a dia, a contribui-

ção africana e estimulá-los a falar sobre tais influências na língua, na cultura, na culinária, na religião 

e em quaisquer outros aspectos que identifiquem.  

Perguntar se eles sabem qual é a participação da população afrodescendente no total da po-

pulação brasileira. 

Na lousa, anotar os seguintes dados, retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-

lio (Pnad), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016: 
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Brancos: 44,2% 

Pardos: 46,7% 

Pretos: 8,2% 

Explicar aos alunos que esses dados do IBGE referem-se à cor e que os afrodescendentes es-

tão incluídos nas categorias de pretos e pardos; assim, grande parte da população brasileira é 

formada por afrodescendentes. 

Em seguida, anotar na lousa os seguintes dados, também retirados da Pnad 2016, realizada 

pelo IBGE: 

Brancos: 36,7% 

Pretos ou pardos: 62,6% 

Os dados se referem à porcentagem da população desocupada, acima de 16 anos. Antes de 

informar a que eles se referem os dados, pedir que os alunos deem palpites sobre o significado 

desses números. 

Com base no que foi exposto, promover uma discussão sobre os problemas sociais que atin-

gem a população afrodescendente. Explicar que essa população concentra os menores índices de 

renda e de escolaridade, apesar de constituírem a maior parte da população do Brasil. 

2ª atividade: 

Esclarecer que a desigualdade de oportunidades vivida pela população afrodescendente é 

causada pelo preconceito e pela discriminação racial, que os priva de oportunidades. Perguntar aos 

alunos se eles já viram ou sofreram algum caso de discriminação racial, ou seja, da privação de 

oportunidades ou direitos por conta de cor ou de nacionalidade. 

A partir dessa discussão, sugerir que cada aluno liste, no caderno, três ações que poderiam 

ser tomadas para acabar com a discriminação racial no Brasil. Estabelecer um tempo para a reflexão 

e o registro; em seguida, pedir que cada aluno fique em pé e leia para os colegas o resultado de sua 

reflexão. 

3ª atividade: 

Solicitar que os alunos escolham 10 dentre as ações listadas pelos colegas na atividade ante-

rior. Em uma cartolina, listar as ações mais votadas e produzir um cartaz sobre o combate à discrimi-

nação racial, que deverá ser afixado na parede da sala para lembrá-los das atitudes a tomar. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar o diálogo; para a atividade, os alunos devem se organizar em 
trios 

Para esta aula, providenciar a música “Menina Pretinha”, de MC Soffia, que pode ser locali-

zada em canais oficiais na internet e em aplicativos de música. Se possível, apresentar também o 

vídeo oficial da música. 

1ª atividade: 

Iniciar a aula com uma conversa com o propósito de investigar os conhecimentos dos alunos 

sobre a história da população  afrodescendente no Brasil. Conversar sobre a escravidão e as formas 

encontradas pelos africanos e afrodescendentes escravizados para resistir à exploração e ao trabalho 

forçado. Comentar que a população afrodescendente resistiu à escravidão por meio de rebeliões e 

de fugas, que deram origem a quilombos; no entanto, essa resistência também ocorreu por meio da 

valorização de suas tradições, de sua religião e de sua cultura. Esclarecer que, apesar da discrimina-

ção racial que ainda existe no país, os afrodescendentes vêm lutando para obter conquistas por 

intermédio da educação, do trabalho e da política, além de procurar afirmar sua identidade por 

diversos meios e manifestações culturais. Nesse aspecto, os movimentos negros têm sido de extrema 

importância, ao organizar a luta da população afrodescendente. 

Perguntar aos alunos se eles conhecem, participam ou se já observaram a atuação de movi-

mentos negros no lugar onde moram, ou através de meio de comunicação, como redes sociais. 

Estimular a turma a opinar sobre o assunto. 

2ª atividade: 

Informar aos alunos que eles vão ouvir uma música gravada por uma menina afrodescendente 

quando tinha 11 anos de idade. MC Soffia nasceu em São Paulo em 2004 e, ainda pequena, se 

apaixonou pela música. Em suas canções, Soffia escolheu falar sobre a valorização da população 

afrodescendente.  

Pedir que os alunos formem trios e distribua entre eles uma cópia da letra da canção. Apresentar a 

música aos alunos e, se possível, o vídeo. Reproduzir a música duas ou mais vezes, para que a turma 

se familiarize com a canção, a letra e a estética do vídeo. 

Na sequência, orientar os trios a se reunirem para, em conjunto, responder a algumas perguntas: 
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1. Em quais momentos da música a cantora fala sobre a valorização da cultura africana e afrodes-
cendente? 

2. Em quais momentos a cantora fala sobre autoaceitação e valorização das características físicas? 
Vocês acham que essa atitude ajuda a combater a discriminação racial? 

3. Vocês gostaram da música? Falem sobre suas impressões. 

Dê à turma algum tempo para pensar nas respostas, que deverão ser apresentadas oralmente. 

Após o tempo determinado, permitir que os grupos exponham suas respostas. Ao longo das exposi-

ções e das discussões, certificar-se de que os alunos exponham as opiniões com respeito e educação. 

Aferição de aprendizagem 

Avaliar a participação e o interesse dos alunos ao longo das aulas da sequência. Durante a 

primeira aula, verificar se eles conseguiram refletir sobre a desigualdade de oportunidades para a 

população afrodescendente e como isso se relaciona com o preconceito e a discriminação racial. 

Observar se os alunos listaram atitudes positivas para combater a discriminação racial, sugerindo 

atitudes de respeito e combate ao preconceito. Na segunda aula, avaliar se a turma compreendeu o 

significado da música e o valor da autoafirmação e da conscientização sobre a importância dos 

afrodescendentes para a diversidade da população brasileira. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. De que maneira a cultura afro-brasileira está presente no seu cotidiano? Explique. 

2. Uma das principais formas de resistência dos africanos e afrodescendentes escravizados no 
Brasil foram os quilombos. Por que é importante preservar, ainda hoje, os territórios tradicionais 
de remanescentes de quilombolas e contribuir para que os afrodescendentes tenham o título de 
propriedade desses territórios? 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Estimular os alunos: a pensarem nas palavras e expressões da língua 
portuguesa no Brasil; a considerarem a culinária, a religiosidade, as manifestações culturais, re-
lacionadas à música, às festas, às danças. Destaque também a contribuição dos afrodescenden-
tes para a economia brasileira, desde o período colonial. 

2. Resposta esperada: Os quilombos representam territórios de resistência, onde as pessoas 
conservaram a cultura e as tradições de seus antepassados. Assim, as pessoas que habitam os 
territórios remanescentes de quilombo têm direito a preservar suas terras e modos de vida. 

 


