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Caderno
De
Sequências
Didáticas
 DISCIPLINA: HISTÓRIA
 ENSINO FUNDAMENTAL II
 ANOS FINAIS - 8º/9º ANO

Figura 2 - Disponível em: https://www.geledes.org.br/macapa-lanca-marcha-das-mulheres-negras-contra-oracismo-violencia-e-pelo-bem-viver/

Figura 1 Disponível em: https://ingleseportugues.com.br/diversidade-cultural/

SUSY CLÉA LISBÔA MELO

Figura 3 - Disponível em: https://cultura.culturamix.com/regional/africa/cultura-africana
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Caro(a) professor(a)

Este caderno tem como
objetivo apresentar sequências didáticas
que utilizam a arte como fonte de conhecimento
histórico para contribuir com o processo de ensino e
aprendizagem, direcionado ao Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental II,
incluindo “o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil”(BRASIL, 2003) , conforme apregoa as Leis de nº
10.639/2003 e 11.645/2008 que versam sobre o reconhecimento e a importância
de formar cidadãos para o exercício da democracia racial no Brasil.
Acreditamos que possibilitar a construção de identidades é reconhecer as
diferenças existentes, ao valorizar as lutas pela igualdade racial, podemos
(res)significar os saberes de cada um no espaço escolar. Ratifico que este
caderno apresenta sugestões que podem se adequar à realidade de cada
professor, de acordo com a necessidade de seus alunos.

A Autora
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SÚMARIO

 Quem somos e o que seremos?
 A Luta Negra por Equidade.

2º Bloco – 9º ano
 O Negro e a Liberdade
 Afro-brasileiros na Atualidade: Cultura versus
Racismo
Legislação e Suporte Pedagógico
 Lei nº10.639/03
 Lei nº11.645/08
 Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana.12
 Educação Quilombola, Identidade, Arte,
Multidisciplinaridade, Religiosidade e Cultura,
Igualdade de Tratamento e Oportunidades e
África no Currículo Escolar13

12
13

Disponível em: https://editalequidaderacial.ceert.org.br/pdf/diretrizes.pdf
Disponível em: http://antigo.acordacultura.org.br/nota10/

Figura 5 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/346988346291601732/

1º Bloco – 8º ano
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Figura 6 - Cultura negra para além da escravidão. Disponível em: https://racismoambiental.net.br/2020/04/23/a-cultura-negrapara-alem-da-escravidao/

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA




Compreender os processos de colonização, escravização, tráfico e resistência;
Refletir sobre a situação do negro na condição de escravo;
Conhecer o cenário político e econômico da época e como este interferiu nas relações
raciais.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:





Estabelecer conexão entre a ideia de inferioridade e superioridade de uma raça à outra que justificava a escravidão - com o racismo que ainda se apresenta na atualidade;
Refletir sobre práticas de resistência e como as mesmas contribuíram/contribuem para
a emancipação dos indivíduos negros e/ou negras;
Inferir novos significados de valor cultural diante das fontes apresentadas: imagens,
vídeos, textos, etc.;
Reconhecer a importância de ações afirmativas na atualidade no combate à
discriminação racial.

VALORES PRIORIZADOS:




De acordo com a Lei nº 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008, desenvolver nas instituições
de ensino públicas e privadas atividades de reconhecimento e valorização das diversas
culturas que constituem a sociedade brasileira de forma continuada;
Diante do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, refletir sobre o Currículo Escolar para a elaboração e execução
de atividades de combate a todo tipo de preconceito, discriminação e racismo no
ambiente escolar.

RELAÇÃO SUGERIDA COM OS CONTEÚDOS SUBSTANTIVOS PRESCRITOS NO
CURRÍCULO ESCOLAR EM VIGOR.
Caro professor, é pensando em contribuir com a educação para as relações étnicoraciais que esta atividade foi elaborada. Sabemos que a vinda dos africanos para o Brasil
aconteceu em decorrência da resistência indígena ao processo de escravidão pelo colonizador
europeu e que marca o chamado Período Colonial. É nesse contexto que se aplicam as
primeiras ideias de ressignificação dos conceitos que se darão com a apresentação da arte,
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possibilitando que o aluno analise e reflita sobre os fatos durante o referido momento
histórico e como isso interfere nas relações nos dias de hoje.
RECURSOS EMPREGADOS PELOS ALUNOS






Internet
Celular/ Computador
Livro didático
Recurso para oficina (produção da Abayomi)
Recursos para produção de HQ‟s

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Estimado professor, a temática aqui apresentada está dividida em etapas distintas e que
possibilitam aos alunos o desenvolvimentos de diversas habilidades, desde a leitura de textos
produzidos por negros a textos sobre a presença negra nos movimentos sociais. Serão
apresentados imagens e vídeos que contribuirão para a ressignificação dos conceitos, além de
realizar oficina com a produção de boneca de pano de origem Iorubá (Abayomi). É válido
ressaltar que as etapas não precisam ocorrer necessariamente nessa sequência.

1ª ETAPA: Conceituando “Colonização”
No primeiro momento é fundamental que o professor levante questões sobre o que os
alunos entendem por colonização. Diante das respostas dos alunos será feita uma abordagem
conceitual e que, geralmente, é apresentada nos livros didáticos. O diferencial nesse momento
será a apreciação de imagens que retratam o referido período da História no Brasil.
Para embasar a continuidade da atividade direcionando para o processo de Escravidão,
é interessante fazer uma breve explanação sobre Escravidão na África, com o objetivo de
elucidar as diferenças e semelhanças entre escravidão na África e no Brasil.
Portanto, nesse momento, faremos um passeio pela história do Brasil através de
imagens que possibilitem aos alunos a reflexão sobre o processo de Escravidão consolidado e
legitimado no Brasil. Sugerimos o uso de algumas imagens ao mesmo tempo em que
apresentamos uma breve análise sobre as mesmas.

 Imagem 01: Nativos do Brasil e da África Antes da Colonização
Para trabalhar com os conceitos de colonização, recomendamos que se apresente como
viviam os nativos na África e como viviam os nativos no Brasil, vale ressaltar que nesse
momento utilizamos imagens que possam representar as diferenças e semelhanças existentes.
Para tanto, sugerimos, também, que se explane sobre o processo de colonização da África e
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do Brasil. Não será necessário o aprofundamento sobre a escravidão e colonização africana,
nesse momento é somente para compreender o processo de escravidão de africanos em
território brasileiro.

Imagem 01: Os Índios
(1768). Pintura de Jean
Baptiste Debret). Esta obra
retrata hábitos e costumes
dos indígenas como o uso de
adereços, a pintura corporal
e a produção de alimentos.
Fonte:
https://www.visiteobrasil.co
m.br/sudeste/bahia/historia/c
onheca/os-indios

Imagem 02: Soberano de
Gana e seus súditos. Gravura
do século XIX. Autor
desconhecido. Esta obra
demonstra que os povos
africanos, assim como os
brasileiros, possuíam hábitos e
costumes, além de organização
social antes da chegada dos
europeus.
Fonte: Livro didático, coleção
Vontade de Saber, 7º Ano,
PNLD 2017.

 Imagem 03: Substituição do Indígena pelo Negro Africano
No início, quando o Brasil foi “encontrado” pelo navegador português Pedro Alvares
Cabral em 1500, as embarcações enviadas pelo rei procuravam aqui riquezas naturais. Eles
buscavam por produtos parecidos com os que compravam nas Índias ou, então, por ouro, prata
e pedras preciosas, mas não encontraram nada disso no começo das buscas.
O único produto valioso que encontraram foi o pau-brasil, uma árvore (Ibirapitanga).
Perceberam, então, que não valia a pena continuar com esse comércio, mas perceberam que
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outros países queriam se fixar no Brasil. Com medo de perder este território, resolveram
ocupar a terra e fazer com que ela gerasse lucro. A primeira ideia foi produzir cana de açúcar.
Para iniciar essa produção, eles já tinham a terra, as mudas de cana-de-açúcar, o clima
favorável e faltava apenas, quem as plantasse, as colhesse e fizesse o trabalho pesado.
Então, a primeira alternativa foi a escravidão indígena, que logo foi substituída pela
escravidão negra.
Imagem 03: Negociantes
contando índios de Spix
e Martius. A imagem
retrata a escravidão
indígena no Brasil, na
imagem identificamos a
natureza tropical, os
negociantes de escravos
indígenas e os nativos
capturados.
Fonte:
http://www.multirio.rj.gov
.br/historia/modulo01/esc
_indigena.html

 Imagem 04: Como eram Capturados os negros?
A seguir, sugerimos uma imagem que possa ajudar na elucidação do que foi a
escravidão africana. Desta forma, contribuir com a compreensão sobre as formas de captura
dos africanos que antecedia a escravidão no Brasil. Nesse momento, importa enfatizar as
diferenças da escravidão na África e como elas contribuem no processo de captura dos negros
trazidos para o Brasil. Na etapa seguinte, aprofundaremos um pouco mais sobre a escravidão
no Brasil.

Imagem 04: Negros
capturados na África. A
referida imagem retrata
como os negros eram
tratados após serem
capturados na África para
serem trazidos para o
Brasil.
Fonte:
https://medium.com/@nil
do/o-negro-escravizou-onegro-e-vendeu-probranco-por-qu%C3%AA8cfc70de18a4
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2ª ETAPA: A viagem para o “lado de cá” do Atlântico
Para dar continuidade à abordagem realizada anteriormente sobre a colonização no
Brasil, nesse momento faremos uma análise de motivos que justifiquem o uso da mão de obra
escrava negra africana em substituição à escravidão indígena, inserindo a discussão sobre o
Tráfico Negreiro e suas implicações para a economia.
É nessa etapa que trataremos, também, informações sobre as condições impostas aos
negros escravizados na sociedade brasileira. Recomendamos que a aula possa iniciar com a
exposição de uma boneca Abayomi e que os alunos sejam instigados a descrever o que eles
veem.
Naturalmente, eles irão apresentar as características da boneca que retratem o uso de
pano, as cores utilizadas, entre outros. A partir desse momento, o professor irá intervir,
ressaltando que para compreender o significado da Abayomi para cultura africana é
necessário compreender o contexto no qual a referida boneca era produzida, remetendo assim
ao tráfico de escravos, pois as bonecas eram produzidas no interior dos tumbeiros.
Nessa perspectiva de abordagem, sobre o tráfico de escravos, precisamos apresentar
uma das imagens que representa as condições do tráfico. Indicamos a seguinte obra:

Imagem 01: Negros no Fundo do
Porão é uma obra do pintor alemão
Johann Moritz Rugendas, publicada no
livro "Voyage Pittoresque dans le Brésil"
(Viagem Pitoresca Através do Brasil), de
1835, que reunia cem litografias
produzidas durante as viagens de
Rugendas pelo Brasil. A obra retrata a
cena do porão de um navio que
transportava escravos entre a África e a
América, no século XIX. Na pintura,
ficam exposta as condições de vida (e
transporte) dos negros que foram
trazidos como escravos.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Negr
os_no_fundo_do_por%C3%A3o_(Johann
_Moritz_Rugendas)



O Olhar de Debret sobre a escravidão no Brasil
Nessa abordagem sobre a escravidão no Brasil, optamos por apresentar como foram
registradas as condições do negro na sociedade escravista. Uma das referências a respeito
desse registro encontramos nas obras do francês Jean-Baptiste Debret, que apresentou o
cotidiano e a violência praticada contra os escravos, como também uma de suas obras retrata
os povos das diferentes etnias que foram trazidos para o Brasil. Esta última obra podemos
utilizar para mostrar para o aluno as origens da nossa riqueza cultural.
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Imagem 02: Castigo.
Pintura de JeanBaptiste Debret (1768
– 1848). A imagem
apresenta os castigos
aos quais os escravos
eram submetidos
Fonte:
https://istoe.com.br/d
ebret-radical/

Imagem 03:. Os
diversos tipos físicos
dos diferentes povos
africanos trazidos como
escravos para o Brasil
(Reprodução: Debret,
Kingsley, Morel,
Reclus e Rugendas)
Fonte:
http://www.faperj.br/?i
d=3557.2.0

Para concluir esse momento sobre a escravidão e o tráfico negreiro, recomendamos
que o (a) professor (a), retome o início da aula, agora lendo o texto sobre a Abayomi, boneca
que viajou conosco na compreensão sobre o processo de escravidão no Brasil, perpassando a
viagem da África até o Brasil e como os negros foram tratados em território brasileiro, na
condição de escravos.

TEXTO: Abaiomi14
Para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos tumbeiros – navio
de pequeno porte que realizava o transporte de escravos entre África e Brasil – as mães
africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de
tranças ou nós, que serviam como amuleto de proteção. As bonecas, símbolo de resistência,

14

FONTE DO TEXTO E IMAGEM DAS ABAIOMIS: http://www.afreaka.com.br/notas/bonecas-abayomi-simbolode-resistencia-tradicao-e-poder-feminino/
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ficaram conhecidas como Abayomi, termo que significa „Encontro precioso‟, em Iorubá, uma
das maiores etnias do continente africano cuja população habita parte da Nigéria, Benin,
Togo e Costa do Marfim.
Sem costura alguma (apenas nós ou tranças), as bonecas não possuem demarcação de
olho, nariz nem boca, isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas.

3ª ETAPA: Alagoas e Bahia “As Meninas Negras na Resistência”
Nessa etapa, trabalharemos com os movimentos que levaram o sistema colonial à crise
e como os negros estavam inseridos. Assim, apresentaremos movimentos sociais e culturais
que contribuíram para a resistência negra à escravidão, como a capoeira e os quilombos.
Destacaremos a Conjuração Baiana, que foi um movimento da época que já trazia a luta pela
abolição da escravatura, além de ser um movimento liderado por negros, que denota a
organização/inserção dos mesmos na luta por liberdade. Também, nesse contexto de luta por
liberdade pontuaremos sobre a importância dos quilombos, em especial o Quilombo dos
Palmares, que é considerado um dos maiores símbolos de resistência negra e que estava
localizado no que é hoje a Serra da Barriga em União dos Palmares (Al).
Sugerimos iniciar essa etapa com a reprodução da música do Olodum Canto ao
Pescador, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4C0vNewCfeg. Os alunos irão
identificar o grupo Olodum e talvez conheçam a música. Após essa apresentação,
explicitaremos que, assim como o Olodum é um movimento de resistência negra na
atualidade, também existiram outros movimentos negros muito importantes que marcaram a
História do Brasil em períodos em que a luta era pela liberdade. Como exemplo desses
movimentos temos: o Quilombo dos Palmares no século XVII, que é reconhecidamente um
dos maiores movimentos pela liberdade negra e a Conjuração Baiana no século XIX, que
aconteceu num período muito conturbado da História do Brasil (Período Regencial).
Apresentar os movimentos de resistência em períodos distintos será uma estratégia
para enfatizar que a luta pela liberdade perdurou durante todo o período de escravidão, ou
seja, que negros e negras não aceitavam a condição de escravos à qual foram submetidos.
Sugerimos a apresentação de imagens que apresentam os líderes desses movimentos, com o
objetivo de reconhecer a inteligibilidade estratégica apresentada por eles.
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Imagem 01: Zumbi e
Dandara dos Palmares guerreiros do maior
quilombo do Brasil

Fonte:
https://escolaeducacao.com.
br/biografia-zumbi-edandara-dos-palmares/

Imagem 03: Líderes da
Conjuração Baiana
Fonte:
https://miloitocentoserevol
ucoes.wordpress.com/2015
/11/05/historiadocumentada-manifestoda-conjuracao-baiana-2/

TEXTOS COMPLEMENTARES: POEMA
O poema abaixo é de autoria de Castro Alves Castro Alves (1847-1871), considerado
o “poeta dos escravos”, por escrever sobre os males causados pela escravidão. Sugerimos que
o referido poema possa ser apresentado aos alunos como ferramenta que ilustra o sofrimento
causado aos escravos, tratados desumanamente. A escravidão e as violências sofridas são
suficientes para justificar as lutas pela liberdade e resistência ao sistema escravista.
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POEMA: A Canção do Africano
Castro Alves

Lá na úmida senzala,
Sentado na estreita sala,
Junto ao braseiro, no chão,
Entoa o escravo o seu canto,
E ao cantar correm-lhe em pranto
Saudades do seu torrão...
De um lado, uma negra escrava
Os olhos no filho crava,
Que tem no colo a embalar...
E à meia voz lá responde
Ao canto, e o filhinho esconde,
Talvez pra não o escutar!
"Minha terra é lá bem longe,
Das bandas de onde o sol vem;
Esta terra é mais bonita,
Mas à outra eu quero bem!
"0 sol faz lá tudo em fogo,
Faz em brasa toda a areia;
Ninguém sabe como é belo
Ver de tarde a papa-ceia!
"Aquelas terras tão grandes,
Tão compridas como o mar,
Com suas poucas palmeiras
Dão vontade de pensar ...
"Lá todos vivem felizes,
Todos dançam no terreiro;
A gente lá não se vende
Como aqui, só por dinheiro

O escravo calou a fala,
Porque na úmida sala
O fogo estava a apagar;
E a escrava acabou seu canto,
Pra não acordar com o pranto
O seu filhinho a sonhar!

...........................
O escravo então foi deitar-se,
Pois tinha de levantar-se
Bem antes do sol nascer,
E se tardasse, coitado,
Teria de ser surrado,
Pois bastava escravo ser.
E a cativa desgraçada
Deita seu filho, calada,
E põe-se triste a beijá-lo,
Talvez temendo que o dono
Não viesse, em meio do sono,
De seus braços arrancá-lo!
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4ª ETAPA: Avaliação – Leitura de Poema
Nessa última etapa, será feita a leitura do poema Sou Negro (Solano Trindade) que
trata sobre o tráfico de escravos e as condições nas quais eles viviam no território brasileiro,
também como as características da cultura africana estão intrínsecas na nossa formação. O
referido texto será apresentado objetivando que os alunos se identifiquem ou não com o
poema.
Para avaliar os alunos de forma qualitativa e autoavaliativa, é fundamental que esse
processo se dê partindo da produção de HQ‟s, nas quais os alunos deverão representar a
escravidão e a resistência negra abordadas na execução da atividade.

POEMA: SOU NEGRO
Solano Trindade

Sou Negro
meus avós foram queimados
pelo sol da África
minh'alma recebeu o batismo dos tambores
atabaques, gonguês e agogôs

Mesmo vovó
não foi de brincadeira
Na guerra dos Malês
ela se destacou.

Contaram-me que meus avós
vieram de Loanda
como mercadoria de baixo preço
plantaram cana pro senhor do engenho
novo
e fundaram o primeiro Maracatu.

Na minh'alma ficou
o samba
o batuque
o bamboleio
e o desejo de libertação.

Depois meu avô brigou
como um danado nas terras de Zumbi
Era valente como quê
Na capoeira ou na faca
escreveu não leu
o pau comeu
Não foi um pai João
humilde e manso.
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POSSÍVEIS RESULTADOS
Acreditamos que o uso de diversos recursos tenha contribuído com a ressignificação
conceitual que os alunos tinham sobre a escravidão, pois o maior prejuízo causado a
população negra diante da escravidão ainda permanece nos dias atuais como o racismo, a
ideia de inferioridade do negro. Importa reforçar a importância de resistir a todas as formas de
preconceito e racismo. O acesso às mais diversas fontes do conhecimento é o instrumento
essencial ao processo de ensino e aprendizagem em direção ao combate ao racismo.

PROPOSTAS - COMPLEMENTARES
Para complementar ou adequar a sequência didática apresentada, você, professor,
poderá, também, utilizar, como fonte de conhecimento histórico, algumas sugestões de livros
paradidáticos, que fazem uma abordagem direcionada a essa valorização da cultura negra.
Sendo estes aportes podendo ser utilizados pelo professor e também pelos alunos.

PARADIDÁTICOS:
TIRADENTES, J.A. Sociedade em Construção: História e Cultura afrobrasileira: o negro na formação da sociedade nacional: Fundamental.
Denise Rampazzo da Silva; - São Paulo: Gráfica e Editora Direção, 2009.

FERNANDES, Dirley. O que você sabe sobre a África: uma viagem pela
história do Continente e dos afro-brasileiros. 1. ed. – Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2016.

BENJAMIN, Roberto Emerson Câmara. A África Está em Nó: história e
cultura afro-brasileira. João Pessoa, PB. Editora Grafset, 2004.
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Figura 7 - Diversidade cultural. Disponível em: https://www.sonhoseguro.com.br/2019/08/aig-promove-forum-de-discussao-sobre-ainclusao-de-negros-no-mercado-de-trabalho/

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:




Analisar fontes que versem sobre o conceito de resistência em períodos distintos;
Identificar símbolos de lutas e engajamento em movimentos sociais como ferramenta
de resistência;
Construir novos conceitos que valorizem a luta do negro nos movimentos sociais.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:




Promover a autoidentificação com movimentos de lutas e resistência no combate ao
racismo;
Refletir sobre a importância da resistência dos movimentos negros como instrumento
para ressignificação dos valores culturais;
Valorizar o patrimônio material e imaterial da cultura negra na construção/formação
das identidades.

VALORES PRIORIZADOS:




Possibilitar aprendizagem, por meio do uso da arte nas aulas de História, que
promovam o disposto na Resolução nº1 de 17 de junho de 2004, Art. 2º, §2º - o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira tem por objetivo o reconhecimento e valorização
da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de
reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao
lado das indígenas, europeias, asiáticas;
Estabelecer relação entre o currículo escolar e o que dizem as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, para elaboração e aplicação de atividades que
promovam o conhecimento significativo às relações étnico-Raciais.

RELAÇÃO SUGERIDA COM OS CONTEÚDOS SUBSTÂNTIVOS PRESCRITOS NO
CURRÍCULO ESCOLAR EM VIGOR.
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Prezado professor, sugerimos de que essa atividade seja desenvolvida paralela ao
conteúdo Período Regencial, que marca a história brasileira por ser um período muito
conturbado, uma vez que em todo território brasileiro eclodiram revoltas que representavam o
inconformismo da população com as condições que viviam na época. Dentre os movimentos
de revolta da época, iremos destacar a Revolta dos Malês.
A proposta parte do princípio de que as lutas contra a escravidão permeiam todo o
período colonial, mas destacaremos esse movimento por ser estrategicamente organizado por
negros imales que demonstraram por meio de tal movimento o conhecimento intelectual que
tinham.

RECURSOS EMPREGADOS PELOS ALUNOS





Internet
Celular/ Computador
Livro Paradidático
Recursos didáticos para produção de cartazes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Caro Professor, para dar continuidade ao trabalho de valorização da cultura negra,
demonstrando o quanto nossa formação étnica está recheada de traços da cultura africana e
que muitos desses aspectos foram fundamentais à luta por liberdade e permanecem até os dias
atuais na luta por igualdade racial, faremos a utilização de alguns recursos que mediarão essa
ressignificação.
Iremos desenvolver essa atividade em etapas distintas, mas que se complementam e
seguirão uma sequência que pode ser adequada à realidade da turma onde será aplicada.

1ª ETAPA: Conceituando “Resistência e Abolicionismo”
Nesse primeiro momento, para estimular a participação dos alunos, recomendamos a
utilização de dois pequenos vídeos, um sobre a origem da capoeira e outro sobre o modo de
fazer cuscuz, que o professor poderá encontrar em sites como o YOU TUBE. A ideia é
indagar sobre o que a capoeira e o cuscuz têm em comum. Partindo desse debate, que tanto a
capoeira como o cuscuz tem raízes negras, pois o cuscuz tem sua origem africana e a capoeira
é um movimento criado por negros no Brasil, faremos a introdução sobre a ideia de
resistência.
É nesse contexto que conceituaremos resistência e, por conseguinte, o abolicionismo,
ou melhor, como os termos são definidos nos dicionários, para que possamos aprofundar
como eles se aplicaram na realidade no cenário da sociedade escravista.
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SIGNIFICADOS15

 Resistência
substantivo feminino
1.ato ou efeito de resistir; 2.propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo.
3.o que se opõe ao movimento de um corpo. "uma lancha que supera facilmente a r. da
água"; 4.propriedade que apresentam alguns materiais de resistir a agentes mecânicos,
físicos, químicos" r. de uma peça à corrosão"; 5.capacidade de suportar a fadiga, a fome, o
esforço;6.recusa a submeter-se à vontade de outrem; oposição, reação.



Abolicionismo

substantivo masculino
1. conjunto de princípios e medidas adotados para extinguir a escravidão.
o

HISTÓRIA: movimento político que sustentava a abolição da escravatura.
a prática que se originou desse movimento.

Após apresentar os significados de Resistência e abolicionismo, iremos associá-los,
pois os negros escravizados resistiram de todas as formas possíveis, desde as lutas nos
movimentos sociais até nos aspectos culturais em rejeição à imposição da cultura branca.
Nesse contexto, devemos levar o aluno a refletir que as práticas de resistência eram
instrumentos fundamentais nas lutas pela abolição.

2ª ETAPA: A participação dos Negros em Movimentos de Resistência
Mesmo com a Independência do Brasil, os negros não foram libertados. Era uma
questão econômica, pois desde a produção da cana de açúcar até a extração de ouro, em todos
os segmentos da economia, o negro era a mão de obra braçal, portanto os negros eram o
“motor” da economia brasileira.
Embora fossem os negros o “motor” da economia brasileira, eles não eram
reconhecidos como seres humanos e sempre submetidos a castigos e humilhações. Fatores
esses que contribuíram para as fugas e engajamento nos movimentos abolicionistas.
O Período Regencial é marcado por revoltas que contribuíram com a vulnerabilidade
do Estado. Nesse momento, recomendamos a organização da turma em grupos, cada grupo
com uma fonte diferente, como: Revistas de História da Biblioteca Nacional que apresentam
as Revoltas no Período Regencial; Livro Paradidático; Livro Didático e sites com conteúdos
15

Fonte de significados: www.google.com.br
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de História. A aula se dará com o estudo das Revoltas, apresentando as principais
características das mesmas, como: período(ano), local, motivações, líderes, grupos envolvidos
e resultados. Para realização, dessa atividade, sugerimos um mapa do Brasil com as divisões
políticas da época, para que cada grupo possa associar as informações à construção do cenário
da época.
Sugestão de mapa para confecção e realização de atividade.
BRASIL: DIVISÃO POLÍTICA DURANTE O IMPÉRIO

Fonte: http://obshistoricogeo.blogspot.com/2016/06/resumo-brasil-imperio.html

3ª ETAPA: A Revolta dos Malês e a Sabinada
Com o objetivo de reforçar a ideia de que os negros africanos não foram passivos à
escravidão, a Revolta dos Malês e a Sabinada representam bem essa resistência. Esse
momento é propício para enfatizar que os negros africanos possuíam conhecimentos e que
eram capazes de se organizarem em prol de um objetivo.
Nesse momento, apresentamos a videoaula que fala sobre o período regencial e
desenvolve os conceitos sobre os dois movimentos aqui citados. O referido vídeo será
utilizado para que os alunos possam assimilar mais informações que poderão contribuir para a
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resolução de questões do Game Pedagógico sobre a revolta dos Malês, que utilizaremos
durante a aula.
A
referida
videoaula
está
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=3mhjZBbSOLk

Nesse contexto, é interessante ressaltar que a Revolta dos Malês, foi estrategicamente
organizada por negros africanos imales, que deu origem à designação da revolta, que em
ioruba significa muçulmano, uma vez que os seus líderes e envolvidos eram africanos
islamizados. Ela é considerada um dos maiores exemplos de movimento negro no Brasil da
época.
Na primeira metade do século XIX, aconteceram trinta revoltas de
escravos na Bahia, das quais metade aconteceu na década de 1820,
conforme pontua o historiador João José Reis. A Revolta dos
Malês foi o maior exemplo dessas revoltas escravas na Bahia do XIX,
mas além dela outras revoltas aconteceram, como foi o caso da
Revolta de 1807.
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/revolta-males.htm

Assim, como a Revolta dos Malês, a Sabinada contou com a participação ativa de
muitos negros que objetivavam a conquista da liberdade, é importante frisar que ambos
movimentos ocorreram na Bahia da primeira metade do século XIX.
Para a realização de atividades sobre esses movimentos, utilizaremos recursos
didáticos que possibilitem a construção do conhecimento de forma lúdica. Nesse sentido,
junto com os alunos, usaremos o Game Pedagógico sobre a Revolta dos Malês16, no qual os
alunos poderão testar os conhecimentos adquiridos sobre o referido período e conhecer muitas
características culturais dos imales.

4ª ETAPA: Exposição da aprendizagem
Para concluir essa atividade, realizaremos a exposição do conhecimento adquirido
pelos alunos. Eles devem ser estimulados a apresentar o que aprenderam de forma muito
dinâmica. Então, sugerimos que o professor solicite aos alunos a apresentação de peça teatral
que represente os principais movimentos do período regencial, desta forma poderão
incorporar os personagens e refletirem sobre a importância dos movimentos populares na
época.
Nesse sentido, sugerimos os seguintes movimentos populares: Cabanagem, Sabinada,
Revolta dos Malês e Balaiada.

POSSÍVEIS RESULTADOS
Com a continuidade do trabalho sobre a valorização da cultura negra, nesse momento
esperamos que os alunos possam assimilar que os grupos negros, trazidos da África, possuíam
16

Jogo:Disponível para Google Play e Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StrikeGames.NagoResgate
Itch.io para Windows:https://strikegames.itch.io/sociedadenagooresgate
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cultura e conhecimentos próprios que estão presentes no nosso cotidiano e que a escravidão
não foi aceita pacificamente.

PROPOSTAS - COMPLEMENTARES
Para complementar ou adequar a sequência didática apresentada, você, professor,
poderá também utilizar como fonte de conhecimento histórico, algumas sugestões de livros
paradidáticos, que fazem uma abordagem direcionada a essa valorização da cultura negra.
Sendo estes aportes podendo ser utilizados pelo professor e também pelos alunos.

PARADIDÁTICOS:
TIRADENTES, J.A. Sociedade em Construção: História e Cultura afrobrasileira: o negro na formação da sociedade nacional: Fundamental.
Denise Rampazzo da Silva; - São Paulo: Gráfica e Editora Direção, 2009.

FERNANDES, Dirley. O que você sabe sobre a África: uma viagem pela
história do Continente e dos afro-brasileiros. 1. ed. – Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2016.

REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL. Africanos:
Muito além da escravidão. Ano 7. Nº 78. Março 2012.

BENJAMIN, Roberto Emerson Câmara. A África Está em Nó: história e
cultura afro-brasileira. João Pessoa, PB. Editora Grafset, 2004.
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Figura 8 - Urgências da população negra. Disponível em: https://mundonegro.inf.br/urgencias-da-populacao-negra-google-lancaestudo-inedito-e-promove-debate-sobre-as-realidades-da-comunidade/

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:




Refletir sobre a liberdade ofertada ao negro e os resquícios da mesma na atualidade;
Compreender que a Lei Áurea não garantiu a liberdade almejada, pois a mesma não
garantiu direitos de equidade à população negra;
Estudar sobre negros e negras que se destacaram por sua intelectualidade.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:




Valorizar o negro pela sua capacidade de produção intelectual, dissociando a imagem
do mesmo da exclusividade de “escravo”;
Perceber a cultura negra no nosso cotidiano e potencializá-la como instrumento de
combate ao racismo;
Reconhecer que as Leis são importantes, mas que sozinhas, sem a devida reparação,
não foram/são capazes de promover a equidade racial.

VALORES PRIORIZADOS:




Estabelecer relação entre o currículo escolar e o que diz as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, para elaboração e aplicação de atividades que
promovam o conhecimento significativo às relações étnico-Raciais;
Promover o que diz as competências gerais da BNCC, sobre valorizar e apropriar-se de
conhecimentos e experiências; conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e
apreciar-se. Desta forma, sendo protagonista da própria história.

RELAÇÃO SUGERIDA COM OS CONTEÚDOS SUBSTANTIVOS PRESCRITOS NO
CURRÍCULO ESCOLAR EM VIGOR.
Caro professor, sugerimos que essa atividade possa ser associada à execução do
conteúdo que trata sobre a Primeira República no Brasil, considerando que a abolição da
escravatura antecede a proclamação da república brasileira. É válido ressaltar que a Lei Áurea
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foi apenas a “ponta do iceberg”, pois muitos movimentos já aconteciam e colaboraram para
que os negros fossem libertados.
No decorrer da atividade, apresentaremos propostas que podem ser adotadas para o
trabalho de ressignificação dos conceitos eurocêntricos que, tendenciosamente, foram
embutidos na formação dos nossos alunos. É importante desmistificar a ideia de que os
escravos só foram libertados graças à Lei Áurea assinada pela princesa Isabel, fato este que
omite as lutas protagonizadas pelos negros na busca pela liberdade.

RECURSOS EMPREGADOS PELOS ALUNOS





Internet
Celular/ Computador
Livro Paradidático
Recursos didáticos para produção de Jornais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Prezado professor, com esta proposta objetivamos apresentar elementos que valorizem
a luta dos negros pela liberdade e reconhecer que estes não foram recompensados pelos
prejuízos causados pela escravidão. Apresentaremos recursos didáticos favoráveis ao
desenvolvimento dessa ressignificação.
Essa atividade será desenvolvida em etapas que poderão ser adequadas à realidade na
qual a escola está inserida. As sugestões propostas podem ser adotadas e alteradas para o
desenvolvimento curricular em sala de aula.

1ª ETAPA: Brasil e “sua liberdade”... Não para os negros!
Nesse primeiro momento conceituaremos República. Para tanto, o professor deverá
questionar os alunos sobre o que eles entendem por República. Inúmeros serão os conceitos.
Partindo do conceito de república, numa breve análise, trataremos do período que a
antecedeu, o Império, e como este se constituiu no Brasil. Iniciamos com apresentação e
análise das imagens que representam a Independência do Brasil, pois a partir deste momento a
colônia tornou-se Império, e também a imagem da Proclamação da República, que consiste na
mudança nas leis e forma de governar.
 Imagem 01: Independência ou Morte (Pedro Américo)
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Imagem
01:
A
pintura
Independência ou Morte, também
conhecida como Grito do Ipiranga,
é a obra artística mais conhecida no
Brasil, representa a proclamação da
Independência do Brasil. O artista
Pedro Américo terminou de pintar o
quadro em 1888 em Florença, na
Itália (66 anos após a independência
ser proclamada.
Fonte:
http://www.conhecendomuseus.com
.br/noticias/independencia-oumorte/



Imagem 02: Proclamação da República
Imagem 02: Proclamação da
República é uma pintura à óleo
sobre tela de 1893 realizada por
[[Benedito Calixto]. O quadro
retrata o movimento político-militar
ocorrido quatro anos antes, em 15
de novembro de 1889, que
instaurou a República do Brasil e,
consequentemente, derrubou a
monarquia constitucional
parlamentarista do Império do
Brasil.
Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ger
al/noticia/2019-11/proclamacao-darepublica-completa-130-anos

Os alunos deverão compreender que a Independência do Brasil e a Proclamação da
República marcam a História Brasileira. O primeiro, porque o Brasil deixou de ser colônia de
Portugal, conquistando assim “certa” autonomia. O Segundo por ser o momento de ruptura
com um regime monárquico. Mesmo sendo eventos que marcaram a nossa história, são
movimentos que não contaram com a participação popular.
Por que estamos falando sobre esses dois momentos especificamente? Por que ambos
apresentam a ideia de “liberdade brasileira”. A Proclamação da República aconteceu num
momento da História que se dará a abolição da escravatura, mas que não havia nenhuma
preocupação diante da situação dos negros que foram libertados, o olhar da sociedade estava
voltado para os entraves políticos. Enquanto isso, a situação dos negros se agravava.
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2ª ETAPA: Como você prefere ver o negro?
Enquanto os olhares se voltavam para as mudanças políticas que aconteciam no final
do século XIX, os negros que tinham conquistado a tão desejada liberdade, agora estavam
largados a própria sorte. Eles que moviam a economia brasileira agora perderam totalmente
seu valor, foram marginalizados.
Por outro lado, precisamos conhecer um viés da história que não é tão enfatizado, a
luta dos negros através da conquista de seu espaço. Mesmo num cenário de marginalização
dos negros, alguns negros e negras devem ser conhecidos e reconhecidos como intelectuais,
desmistificando a ideia de que o negro não tinha conhecimento, para estimular a participação
do aluno e sondar sobre a representação do negro no imaginário dos mesmos.
Nesse momento, o professor deve direcionar a atividade para valorização do negro e
negra através da perspectiva do “Negro e a Intelectualidade”. Valorizando a importância de
intelectuais negros na luta por direitos e como influências no combate ao racismo. É evidente
que não podemos esquecer que o negro foi largado à própria sorte, mas precisamos mudar
essa “imagem” que se tem do “negro incapaz, aculturado”.

Sugerimos a apresentação de alguns intelectuais negros (as), para que sejam trabalhados com
recortes de suas respectivas biografias.









Pretextato dos Passos e Silva (Professor Negro);
Cruz e Souza (Poeta);
Francisco de Paula Brito (editor, jornalista, escritor, poeta, dramaturgo, tradutor e
letrista brasileiro);
Maria Firmina dos Reis (Professora e escritora)
Luiz Gama (ex-escravo que se tornou Advogado)
José do Patrocínio (jornalista, orador, poeta e romancista)
André Rebouças (engenheiro militar, inventor, abolicionista e monarquista).

3ª ETAPA: A ideia de igualdade...distorcida
Devemos evidenciar que a liberdade desejada e almejada pelos negros não se limitava
apenas ao término da exploração da mão de obra, mas trazia também intrínseco o desejo de
reconhecimento como cidadãos e quiçá o direito de receber pelo tempo de trabalho nas
fazendas.
Com a abolição da escravatura, havia necessidade de mão de obra, nesse cenário que
vieram para o Brasil os imigrantes, que substituíram os negros no trabalho braçal.
Nesse momento, é importante apresentar a imigração como um elemento de
substituição da mão de obra escrava e também como solução para o branqueamento social,
ideologicamente defendido pela elite branca da época. Para uma melhor compreensão do que
foi esse branqueamento, recomendamos a utilização da imagem abaixo, pois ela é
simbólica/significativa no tocante a essa ideia de branqueamento com a inserção dos
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imigrantes no cenário socioeconômico e cultural do Brasil. Não iremos aqui aprofundar o
conhecimento sobre a imigração, apenas pontuaremos sobre a mesma na formação das
identidades e como essa ideia se perpetuou até os dias atuais.

Imagem 03: Redenção de
Cam (1895). Pintura à óleo
de Modesto Brocos. Avó
negra, filha mulata, genro e
neto brancos, para o governo
da época, a cada geração o
brasileiro ficaria mais branco.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/
Branqueamento_racial

É fundamental possibilitar ao aluno a reflexão sobre as influências dessa ideologia de
branqueamento na formação social. Nesse momento, devemos reiterar os motivos que levam
à resistência de negros e negras a não aderirem a costumes e hábitos da sociedade branca.
Após a apresentação, é fundamental que o professor pergunte aos alunos se eles
conhecem algumas expressões como: “a coisa tá preta”, “dia de branco”, “meia tigela”,
“negro de alma branca”, “mercado negro”, “magia negra”, “lista negra”, “ovelha negra”,
“cabelo ruim”, etc., é importante salientar os conceitos e significados por trás de cada uma das
expressões e permitir que eles (alunos) possam refletir sobre o preconceito racial que está no
nosso cotidiano e que nós praticamos por conta da nossa formação envenenada pelo racismo
estrutural.

4ª ETAPA: O negro e a imprensa negra
Numa continuidade com o viés direcionado à visibilidade e inserção do negro na
sociedade pós-abolicionista, sugerimos a utilização de um elemento muito importante de luta
que usava expressão e exposição sobre as condições dos negros no pós-abolição, a Imprensa
Negra, que teve papel fundamental no processo abolicionista. Embora tenha cumprindo papel
muito importante, alguns livros de História a apresentam de forma superficial, não dando
lugar de destaque para esse elemento no combate ao racismo. Inicialmente, falaremos sobre a
origem de alguns jornais, quem compunha as edições desses jornais e a importância dos
mesmos para sociedade da época, para que os alunos possam compreender o poder da
imprensa.
Para dar continuidade, sugerimos que os alunos sejam organizados em grupos para que
possam pesquisar sobre a imprensa negra e, com base nas informações obtidas, irão elaborar
um jornal que trate sobre as questões raciais na atualidade. Os alunos deverão produzir os
jornais com notícias atuais, deverão também escolher o nome do jornal, com as devidas
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orientações do (a) professor(a), e depois expor para os colegas e para o(a) professor (a) o
material produzido.
Concluindo essa etapa, deveremos refletir sobre o papel da imprensa em visibilizar ou
não os fatos. Além de propiciar aos alunos o conhecimento sobre a existência de intelectuais
negros que colaboraram com a resistência negra e que não aprecem nos livros didáticos.
 Sugestões de Jornais - Imprensa negra: Tribuna Negra, O Clarim, A sentinela,
Chibata, o Baluarte, Tribuna Negra, etc. Alguns exemplares desses jornais estão
disponíveis
no
endereço
eletrônico:
http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/periodicos/

5º ETAPA: Consolidando a aprendizagem
Para concluir essa atividade, os alunos elegerão um dos jornais produzidos e, sob a
orientação do (a) professor(a), serão feitas as correções necessárias para que o mesmo, em
acordo com os alunos, possa ter continuidade, com o objetivo de informar e conscientizar os
alunos da escola sobre as questões raciais na atualidade.
Como esse conteúdo coincide com o início do ano letivo, a proposta é que a produção
do jornal possa acontecer no decorrer do ano. A periodicidade do mesmo será determinada
pelos alunos, juntamente com o professor.
Vale ressaltar que os gestores da escola deverão estar cientes e concordar ou não com
a referida produção e distribuição no âmbito escolar.

POSSÍVEIS RESULTADOS
Compreender a importância da informação na luta contra o racismo e como os negros
estavam ou não inseridos nesse processo. Os alunos serão capazes de entender que o 13 de
Maio de 1888, foi um momento muito importante, mas que as lutas pela liberdade perpassam
a Lei Áurea, pois elas permanecem até os dias atuais.

PROPOSTAS - COMPLEMENTARES
Para complementar ou adequar a sequência didática apresentada, você, professor,
poderá também utilizar como fonte de conhecimento histórico, algumas sugestões de livros
paradidáticos, que fazem uma abordagem direcionada a essa valorização da cultura negra.
Sendo estes aportes podendo ser utilizados pelo professor e também pelos alunos.

79

PARADIDÁTICOS:
TIRADENTES, J.A. Sociedade em Construção: História e Cultura afrobrasileira: o negro na formação da sociedade nacional: Fundamental.
Denise Rampazzo da Silva; - São Paulo: Gráfica e Editora Direção, 2009.

FERNANDES, Dirley. O que você sabe sobre a África: uma viagem pela
história do Continente e dos afro-brasileiros. 1. ed. – Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2016.
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Figura 9 - Painel afro-brasileiro multicolorido. Disponível em: https://portoimagem.wordpress.com/2014/11/18/largo-glenio-peresganha-painel-afrobrasileiro-multicolorido/

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:




Refletir sobre o racismo como uma prática existente na sociedade brasileira e que deve
ser combatido;
Construir novos conceitos através de fontes que versam sobre a valorização da cultura
negra no combate a práticas discriminatórias;
Reconhecer o papel da Mulher Negra nos movimentos de resistência.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:




Combater a prática de violência simbólica que se apresenta no cotidiano;
Reconhecer a importância da pluralidade cultural como riqueza da sociedade brasileira;
Valorizar o multiculturalismo na construção de uma sociedade menos desigual.

VALORES PRIORIZADOS:




Exercer o que diz a Lei 10.639/2003 no Artigo 26, §2º - Os conteúdos referentes à
História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo currículo
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras;
Promover o que diz as competências gerais da BNCC, sobre valorizar e apropriar-se de
conhecimentos e experiências; conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e
apreciar-se. Desta forma sendo protagonista da própria história.

RELAÇÃO SUGERIDA COM OS CONTEÚDOS SUBSTANTIVOS PRESCRITOS NO
CURRÍCULO ESCOLAR EM VIGOR.
Prezado professor, sugerimos que essa atividade possa ser inserida no currículo escolar
com uma abordagem direcionada à valorização da cultura negra na atualidade. Essa
ressignificação da cultura negra deve acontecer no dia a dia escolar, para tal precisamos
reconhecer que a cultura negra é inerente à nossa formação identitária, resta-nos então
valorizar e respeitar o outro na diferença.
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O trabalho com a cultura afro-brasileira pode acontecer em qualquer momento do
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que tratar sobre o combate ao racismo é uma
prática pedagógica que deve ser contínua.

RECURSOS EMPREGADOS PELOS ALUNOS





Internet
Celular/ Computador
Livro Paradidático
Recursos didáticos para exposição de material produzido durante a realização da
atividade.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Caro professor, temos aqui o objetivo de lidar com o trabalho direcionado à
valorização da cultura negra na atualidade e identificando os movimentos de resistência e
combate ao racismo. Nesse contexto, sugerimos que se proporcione momentos de reflexão
sobre o “mascaramento” do racismo nas nossas ações diárias e como ele influencia a
formação da identidade, tanto de quem o pratica como de quem sofre com o mesmo.
Desenvolveremos essa atividade em etapas que se complementam e que podem ser
desenvolvidas na sequência que o(a) professor(a) julgue mais produtiva para o aprendizado de
seus alunos.

1ª ETAPA: E hoje...como o negro é visto?
Começaremos essa atividade estimulando a participação dos alunos com
questionamentos como: Existe racismo no Brasil? Como podemos combater o racismo?
Depois da exposição de opiniões dos alunos, o(a) professor(a) deverá fazer uma breve
intervenção sobre a importância de respeitar o outro e enfatizar que negros e não negros
precisam conviver com essa pluralidade de forma democrática, exercendo a prática da
equidade racial.
Sugerimos que se apresente o Filme: O Ódio que Você Semeia de George Tillman
Jr. Que foi produzido em 2018 e retrata o racismo que está intrínseco nas práticas cotidianas,
mas que toma uma dimensão maior quando se trata do exercício dos direitos dos cidadãos. É
importante ressaltar que o filme tem um linguajar que o aproxima muito dos nossos jovens e é
recomendado para maiores de 14 anos.
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SINOPSE:17
O Ódio que Você semeia – 02h e 13min
Direção: George Tillman Jr.
Elenco: Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby
Nacionalidade: Inglês (EUA)
Não recomendado para menores de 14 anos
Starr Carter (Amandla Stenberg) é uma adolescente negra de dezesseis anos que presencia o
assassinato de Khalil, seu melhor amigo, por um policial branco. Ela é forçada a testemunhar
no tribunal por ser a única pessoa presente na cena do crime. Mesmo sofrendo uma série de
chantagens, ela está disposta a dizer a verdade pela honra de seu amigo, custe o que custar.
Por ser um filme de longa duração, pode ser recortado pelo professor ao analisá-lo
previamente ou pode ser visto na íntegra, despertando a curiosidade dos alunos pela
continuidade e término do mesmo, que possibilitará aos alunos identificarem situações da sua
realidade apresentadas no filme. Após o término do filme, sugerimos a organização de um
debate, no qual os alunos possam compartilhar detalhes do filme e que a discussão transcorra
para afirmação de práticas racistas nos dias atuais.

2ª ETAPA: Onde está a cultura negra em nós?
Para dar continuidade ao trabalho com a formação da identidade dos nossos alunos
com a valorização da cultura negra na atualidade e usando a arte nessa construção,
recomendamos a apresentação da arte nos mais diversos segmentos, sendo estas produzidas
por negros.
JOGO/ DANÇA:

Imagem 01: A capoeira é
uma expressão cultural
brasileira que
compreende os
elementos: arte-marcial,
esporte, cultura popular,
dança e música.
Fonte:
https://www.todamateri
a.com.br/capoeira/

17

Fonte da Sinopse disponível: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-257923/
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MÚSICA
Imagem 02: Olodum. Os
negros da Bahia fizeram da
música, da religiosidade e da
linguagem, expressões de
resistência. Reunindo todos
esses elementos, o Olodum
surgiu como projeto cultural
e político de luta contra o
preconceito.
Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.
br/cultura/noticia/201404/aos-35-anos-olodummantem-raizes-e-luta-pelaafirmacao-da-cultura

RELIGIÃO
Imagem 03: candomblé. Ao
contrário dos europeus e
asiáticos, que também fizeram
parte da construção do nosso
país, a estes povos foi negada
a possibilidade de trazer
consigo suas louças, seus
objetos familiares, etc. Os
africanos através de suas
memórias contribuíram para a
formação da história e da
cultura brasileira.
Fonte:
http://blogueirasnegras.org/br
eve-historico-dasos-negrasosno-brasil/

GRAFITE

Imagem 04: Grafite
desenvolvido por Patrícia
Rizka, residente de São
Mateus Zona Leste de São
Paulo.
Patrícia Rizka faz parte da
100% crew e família febre.
https://www.youtube.com/w
atch?v=0QiBLEyM9V8
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3ª ETAPA: A negritude estampada na corporeidade
É evidente que ser negro exige que se tenha uma identidade forte e disposta a
comprovar que a cor não é capaz de inferiorizar a capacidade intelectual. Nesse cenário,
sabemos também que ser negra é pôr a prova que a mulher negra também é capaz de ocupar
seu espaço numa sociedade “branca” e machista.
Lidar com o feminino negro é fundamental para acabar com os estereótipos associados
apenas à sexualidade, na qual a mulher negra tem seu corpo vulgarizado e desvalorizado
enquanto “SER PENSANTE”. Devemos ressaltar a mulher como símbolo da negritude, pois
seu corpo é a expressão da sua identidade, desde os adereços que ela usa até a própria estética.
Trazemos para essa exposição um texto que reflete sobre o que é ser mulher negra no
Brasil. Para isso, indicamos uma reportagem que traz como título: Lenna Bahule: „Só
descobri que eu era negra no Brasil‟. A referida reportagem denota como uma negra africana
sentiu-se no Brasil, dando assim a dimensão de como mulheres negras brasileiras (não
famosas) são tratadas diariamente e como resistem ao racismo.
Esse é o momento de apresentar algumas mulheres negras muito importantes para
História do Brasil, ressaltando o potencial que elas tinham/têm e, que muitas vezes, é
invisibilizado por um sexismo ainda predominante.


TRECHO DA REPORTAGEM:
Cantora moçambicana que se apresenta nesta sexta (18), no Jazz nos Fundos, para
mostrar um trabalho vocal estonteante, fala de como só percebeu que havia pessoas
tratadas conforme a cor da pele a partir do dia em que chegou ao País
Por Júlio Maria, do Estadão

“Ao chegar de Moçambique ao Brasil, em 2012, Lenna Bahule descobriu que tinha cor.
Ela era preta e dizê-la assim, com todas as letras bem pronunciadas, potencializava os
significados que os africanos de Maputo não conheciam. Ser negra num país em que as
pessoas eram julgadas pela tonalidade de suas peles, e até pela tonalidade das tonalidades
de suas peles, a colocava em um contexto de extremos, querendo ela ou não: o
preconceito que guardava a espantosa ideia de reducionismo evolutivo e explicava a
inserção desigual era desafiado por uma tomada de posição de uma geração que chegava
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para dizer basta afirmando em voz alta o nome de sua cor. E a cor preta, fora da África,
tinha mais poder, assim como a África fora da África parecia ter mais poder, a ponto de
fazer Lenna, no Brasil, descobrir que era poderosamente africana.
Aos 30 anos, com uma narrativa de quem estuda heranças históricas com a mesma
curiosidade que a leva para as pesquisas sobre vozes e sons corporais de seus trabalhos,
Lenna Bahule fala de dois efeitos que sua condição de mulher africana no Brasil provocam.
O lado bom: ela tem trabalho garantido quando cola em um nicho que tem demanda por
abordagens africanas, ideologizadas ou não. Músicos e produtores de oficinas a procuram
para explorarem essa marca em seus trabalhos. O lado nem tão bom assim: as pessoas não
parecem mais capazes de ouvir música produzida por uma mulher negra sem que ela passe
necessariamente por um tubo ideológico. O fato é que a beleza do trabalho de Lenna – a
canção Solomi, do álbum Nômade, é apenas um exemplo – seria estonteante em qualquer
tonalidade cromática. “Mais de 90% dos convites que recebo para trabalhos são com esse
viés (politizado). Sei que se trata de algo importante, mas só olhar para ele pode matar a
criatividade de um trabalho.”
Desde que chegou ao Brasil, Lenna passou por um processo de tomada de consciência
que precisou de tempo. Como não havia necessidade de afirmações em Maputo, onde todos
são negros, ela começou a perceber, aos poucos, as diferenças de comportamento. Aqui, as
cores estipulavam tipos de tratamentos. Ela foi a Maputo e voltou por duas vezes, ajustando
o olhar para investigar as diferenças e, na última das viagens, mais entendida sobre as
deformidades do preconceito, retornou ao Brasil no dia em que mataram a ativista Marielle
Franco. “Entrei em pânico, foi muito deprimente. Pensei, meu Deus, vou voltar para um país
em que as pessoas matam as outras por sua cor, suas lutas? Ali, virei a chave.”
Seus olhos virgens de Brasil viram também a beleza onde o brasileiro, em geral, não
sabe que existe. Ela percebeu que, diferentemente dos africanos, os brasileiros se conectam
com suas religiões com uma devoção e um compromisso de manter o belo e o sagrado sem
igual. Não é só a festa ou a sobrevivência, como muitos fazem em Moçambique, mas uma
necessidade de se cuidar de suas armas mais valiosas em qualquer combate.”

Íntegra da Reportagem disponível em: https://www.geledes.org.br/lenna-bahule-so-descobrique-eu-era-negra-no-brasil/

Imagem 01: Aqualtune. Nascida no Reino do Congo,
era uma princesa que ocupou um importante papel na sua
terra natal. Comandou um exército de 10 mil homens
contra o Reino de Portugal defendendo seu território.
Derrotada, foi vendida como escrava e trazida para
Alagoas. No engenho onde estava como escrava ficou
sabendo da existência do Quilombo dos Palmares e fugiu
para o local levando consigo vários companheiros.
Ali teria três filhos que se destacariam na luta contra a
escravidão: Ganga Zumba e Gana, líderes no Quilombo
dos Palmares; e Sabina, a mãe de Zumbi.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/personalidadesnegras-brasileiras/
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Imagem 02:. Dandara foi esposa de Zumbi e,
como ele, também lutou com armas pela libertação
total das negras e negros no Brasil; liderava
mulheres e homens, também tinha objetivos que
iam às raízes do problema e, sobretudo, não se
encaixava nos padrões de gênero que ainda hoje são
impostos às mulheres. É precisamente pela marca
do machismo que Dandara não é reconhecida ou
sequer estudada nas escolas. Lamentavelmente,
nem mesmo os movimentos negro e feminista
mencionam Dandara com a frequência que
deveriam. De um lado, o machismo, que embora
conte com o trabalho árduo das mulheres negras,
não lhes oferece posição de destaque e voz de
decisão. Do outro, o racismo, que só tem memória
para mulheres brancas.
Fonte: https://www.geledes.org.br/e-dandara-dospalmares-voce-sabe-quemfoi/?gclid=EAIaIQobChMIiOb1763N6QIVytSzCh1
ISwy8EAAYASAAEgL7HPD_BwE

Para conclusão da atividade, sugerimos nomes de personalidades femininas que,
podem ter suas biografias pesquisadas para exposição das mesmas em seminário na etapa
seguinte.










Tereza de Benguela (?-1770) - rainha do Quilombo de Quariterê;
Maria Firmina do Reis (1822-1917) - escritora e professora;
Mãe Menininha do Gantois (1894-1986) – Iyálorixá;
Antonieta de Barros (1901-1952) - professora, jornalista e deputada;
Laudelina de Campos Melo (1904-1991) - empregada doméstica e ativista política;
Carolina de Jesus (1914-1977) – escritora;
Ruth de Souza (1921-2019) – atriz;
Marielle Franco (1979-2018) - socióloga, ativista e vereadora.
Informações disponíveis em: https://www.todamateria.com.br/personalidades-negras-

brasileiras/

4ª ETAPA: Por uma Sociedade Menos Desigual
É o momento de concluir a atividade, por trabalharmos na perspectiva para uma
educação étnico-racial, os alunos deverão apresentar seminário no qual abordem a cultura
afro-brasileira nos mais diversos segmentos: cultura, religião, culinária, etc. Valorizando as
diferenças sem pretensão de substituir o eurocentrismo por um afrocentrismo. É precípuo que
a culminância seja apresentada aos demais alunos da escola, pois a ideia é a disseminação de
conhecimentos que combatam efetivamente o racismo, nas quais os protagonistas sejam
aqueles a quem o conhecimento é dirigido, sendo significativo a sua personalidade.
O(a) professor(a) deve organizar a turma em grupos e distribuir os temas que serão
abordados na apresentação do seminário e deverá sugerir que a exposição possa acontecer de
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maneira dinâmica, seja com musical ou apresentação teatral, a ferramenta utilizada para
exposição da temática ficará a critério do grupo de alunos, eles deverão optar pela melhor
forma de apresentar o conteúdo assimilado.

POSSÍVEIS RESULTADOS
Espera-se que o aluno se aproprie e possa reconhecer que ele é um elemento essencial
no combate ao racismo. Compreender que são autores da própria história e que valorizar as
diferentes culturas é o primeiro passo para o exercício da cidadania e construção de uma
democracia racial.

PROPOSTAS - COMPLEMENTARES
Para complementar ou adequar a sequência didática apresentada, você, professor,
poderá também utilizar como fonte de conhecimento histórico, algumas sugestões de livros
paradidáticos, que fazem uma abordagem direcionada a essa valorização da cultura negra.
Sendo estes aportes podendo ser utilizados pelo professor e também pelos alunos.
PARADIDÁTICOS:
TIRADENTES, J.A. Sociedade em Construção: História e Cultura afrobrasileira: o negro na formação da sociedade nacional: Fundamental.
Denise Rampazzo da Silva; - São Paulo: Gráfica e Editora Direção, 2009.

FERNANDES, Dirley. O que você sabe sobre a África: uma viagem pela
história do Continente e dos afro-brasileiros. 1. ed. – Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2016.

BENJAMIN, Roberto Emerson Câmara. A África Está em Nós: história e
cultura afro-brasileira. João Pessoa, PB. Editora Grafset, 2004.
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LEGISLAÇÃO
 LEI Nº 10.639/2003

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.

Mensagem de veto

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira", e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
26-A, 79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
§ 3o (VETADO)"
"Art. 79-A. (VETADO)"
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia Nacional da Consciência
Negra‟."
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2003

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
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 LEI Nº11.645/2008



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada
pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do
Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística
e de literatura e história brasileiras.” (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm

