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Resumo: 

 

Este estudo faz com que o caminho  

impulsione o respeito, a diversidade  e seja 

exposto ao trazermos as discussões e leva 

las para as escolas a articulação das danças 

afro e indígenas promovendo análises que 

tragam sentido a escola e direitos sociais   e 

cujos fundamentos leva a produção de novos 

saberes, cultura, e diversão em alunos das 

séries do ensino fundamental nos anos finais.   

       A dança, como conteúdo da cultura 

corporal e como componente curricular da 

Educação Física é uma das possibilidades de 

conhecer tanto a própria cultura quanto a 

compreender  a cultura de outros, respeitar 

diferenças, traduz a necessidade de caráter e 

consciência critica possibilitando ações e 

atitudes positivas. 

          È apresentado com intuito de auxiliar a 

construção de afirmativas que promovem a 



pesquisa sobre as danças, gêneros,raça e 

diversidades e sua relação com a 

educação;estabelecendo vínculos entre as 

diferentes curiosidades que hoje surgem 

sobre o tema e o estímulo que se é dado por 

suporte teórico prático. A pesquisa é 

bibliográfica com temas relacionados as 

danças, gênero,raças e etnias,promoção da 

diversidade e auto  afirmação da identidade 

negra e indígena  em conjunto com os 

processos da educação do Brasil. As 

desigualdades se destacam no meio da 

sociedade civil resistências  

teóricas,ideológicas. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 A dança, como conteúdo da cultura corporal e como componente 

curricular da Educação Física é uma das possibilidades de conhecer tanto a 

própria cultura quanto a compreender significados, respeitar diferenças, 

entender as características de cada grupo e entender as influências externas 

inseridas em nossa própria cultura (ALVES, 2003). 

 Diniz (2001) coloca a dança como arte, cujos fundamentosleva a 

produção de novos saberes, cultura, diversão, lazer e de signos e de 

sociabilidades. É uma das possibilidades enquanto conteúdo escolar de 

analisar o conhecimento de forma crítica, criativa, lúdica, dialogando com as 

outras diversas faces da cultura corporal. A autora ainda afirma que, por meio 

da dança há a possibilidade de desenvolver a expressão através do gesto que 



se materializa na criação de outras formas e expressão do corpo que pensa e 

comunica-se nas relações com o mundo. 

 Essa vivência, por sua vez, não se restringe apenas a atividade, mas se 

entrelaça nas relações com o sujeito manifestando os valores de uma 

sociedade, marcadas por uma história acumulada de conhecimentos (DINIZ, 

2003). 

 Segundo as Diretrizes Curriculares para Educação Física do Estado do 

Paraná, a finalidade para a educação básica é a de formar 

sujeitos que construam sentidos para mundo; que 
compreendam criticamente o contexto social e histórico de que 
são frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes 
de uma inserção cidadã e transformadora na sociedade escolar 
(PARANÁ, p. 31, 2008). 

 
 Assim, essas diretrizes apresentam aDança como conteúdo estruturante 

da Educação Física. Nesse sentido, questiona-se por que a mesma tem sido 

pouco desenvolvida no âmbito da escola. É importante desconstruir e desfazer 

a representação social equivocada que persiste até hoje de que a Dança é 

elitista, não adequada às aulas de Educação Física, que a concepção de 

Dança está associada à realização de gestos perfeitos e pré-estabelecidos.É 

certo que se faz necessário desenvolver técnicas de Dança e interpretação, 

porém é de suma importância abrir espaço para desenvolver a capacidade do 

aluno em expressar aquilo que sente, ou seja, o movimento individual e 

expressivo deve também ser levado em consideração. 

Por meio da Dança pode-se favorecer o desenvolvimento daEducação e 

da formação humana. A escola se depara com novos desafios, entre eles, o de 

estabelecer condições mais adequadas para atender a diversidade dos 

indivíduos que delaparticipam.A diversidade cultural, assim, são as diferentes 

culturas que existem entre o ser humano como a linguagem; a, dança, 

vestuários, religião (BRASIL, 2005). 

A partir da experiência vivida ao longo de 21 anos no exercício 

doMagistério, e ainda, por meio de diálogos sobre a prática pedagógica com os 

professores que atuam com a Educação Física do NúcleoRegional de Maringá 

percebe-se que quando se propõetrabalhar o conteúdo Dança, em especial 



pela delimitação deste estudo, a Afro e indígena, torna-se visívelas reações 

desfavoráveis por partedos alunos, sejam por questões que envolvem a 

sexualidade, por questões de preconceito, por vergonha, inibição e até mesmo 

devido à excessivapratica do esporte, o que faz com que estes alunos 

entendam a aula de educação física como sinônimo do mesmo. 

Tem-se observado nas escolas que a inserção da cultura africana, afro 

brasileiro e indígena tem sido inserida de forma contemplativa nas escolas, nas 

datas comemorativas, entre elas o dia da consciência negra, ou dia do índio, 

como apresentações superficiais de danças e exposições de trabalhos 

realizados em poucas aulas. 

Em 9 de janeiro de 2003, o Governo Federal alterou as Diretrizes e 

Bases da EducaçãoBrasileira, que fora fixada pela Lei 9.394/2002. Com a 

promulgação da Lei 10.639/2003, passou a ser ensino obrigatório ao ensino da 

História e cultura Afro brasileira e Africana no Ensino Fundamental e Médio em 

todas as modalidade de ensino (BRASIL, 2003). Com a Lei 11.645/2008 de 10 

de março de 2008, essa obrigatoriedade foi estendida a História e cultura 

indígena.Neste sentido, é que propomos o desenvolvimento deste estudo junto 

ao PDE, destacando o trabalho das Danças Afro e indígenae 

suaspossibilidades de contribuir com reflexões sobre a diversidade cultural, 

permitindo que os alunos vivenciem as diferenças desse campo do 

conhecimento (BRASIL, 2002; 2003; 2008). 

 Assim, trabalhar a cultura afro-indígena por meio da dança seria uma 

forma de ampliar a consciência corporal, buscando resgatar valores, a 

liberdade de movimentos e inserir essa prática nas aulas de educação física 

para que a mesma seja espontânea e promovida dentro dos elementos da 

cultura corporal. 

No trabalho com a educação é fundamental pensar no desenvolvimento 

de uma educação ética voltada para promoção da cidadania, do respeito, do 

convívio social e com a diversidade, para que os educando conscientizem-se 

de suas raízes históricas que muito contribuíram para a construção da cultura 

brasileira. 

Diante disso questiona-se qual a contribuição da Educação Física 

escolar no trabalho com a construção de nossa cultura. Como a dança entra 



nesse contexto? Tais questionamentos serviram como base para uma questão 

ainda maior: como o trabalho com as danças afro e indígena podem contribuir 

para a reflexão sobre a diversidade cultural, sobre a construção de nossa 

cultura? 

 Nesse sentido, esta implementaçãoserá realizada no Colégio Estadual 

Dr. Gastão Vidigal – Paraná com alunos do 9° ano evidenciando a dança e a 

diversidade como ponto norteador das ações a serem desenvolvidas. Segundo 

Santos (2010) “realizar uma reflexão sobre a interferência das ideologias 

manifestadas no cotidiano como de interferência na escolarização e na vida de 

alunos pertencentes a grupos sociais discriminados” (SANTOS, 2010, p. 85). 

Assim, o objetivo será o de analisar as Danças Afro e 

indígenacomopossibilidade de auto-afirmação da cultura africana e indígena na 

identidade do conteúdo dança para o ensino fundamental. Para tal, será 

necessário entender o contexto histórico das danças afro e indígena; perceber 

os movimentos das danças afro e indígena como parte integrante do acervo 

cultural da humanidade; vivenciar a dança indígena e afro; valorizar a cultura 

afro-indígena na escola e na sociedade e; propor meios para desmistificar 

preconceitos, estereótipos e discriminações relativos aos costumes afro-

indígenas. 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Analisar as possibilidades de mudanças na escola refletindo sobre as 

desigualdades nela presentes, significa resistir às ideologias que marcam a 

opressão ao negro e ao índio. Nesse sentido, a Educação Física escolar, por 

meio dos conteúdos que abordam a cultura corporal, tem por objetivo 

conscientizar a comunidade escolar acerca do respeito às diferenças existentes 

nos grupos étnicos. É um compromisso com a defesa da construção do 

exercício da cidadania e das relações entre os sujeitos. 

Nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao contrário, 
é negociada durante toda a vida, por meio do diálogo, 



parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros. 
Tanto a identidade pessoal quanto a identidade socialmente 
derivada são formadas em diálogo aberto e dependem, de 
maneira vital, das relações dialógicas estabelecidas com os 
outros (d’ADESKY apud GOMES, 2002, p. 2).  
 

  A própria Constituição de 1988 expõe o compromisso com o 

respeito às diferenças, marcando um conjunto de ações por meio do 

movimento negro para implementação de políticas públicas destinadas as 

questões de raça, gênero e diversidade (BRASIL, 1988). 

 Além das questões políticas é importante lembrar o preconceito 

socialmente construindo contra negros e índios. De acordo com Moraes (2005) 

é nas relações sociais que se efetivam a discriminação e o preconceito, mas 

são as políticas públicas que auxiliam na construção de uma educação contra o 

preconceito. Assim, conforme o autor: 

O conceito de gênero serve como instrumento político de 
análise das relações construídas socialmente entre homens e 
mulheres. O debate sobre gênero está no campo social, pois é 
nesse espaço que as relações acontecem na prática e que as 
desigualdades e as discriminações se efetivam (MORAES, 
2005, p. 12). 

 Moraes (2005) ainda coloca que além da discriminação acerca do índio 

e do negro, mulheres e pobres também sofrem dificuldades para emancipação 

financeira e social. Destaca-se assim, o papel da educação na identificação 

das desigualdades, na promoção do respeito e da cidadania. 

 Analisando essas questões de acordo com seu processo histórico fica 

fácil perceber que conceitos como liberdade, igualdade e cidadania são 

reconhecidos como princípios da emancipação humana. De acordo com 

Santos (2010), muitos absurdos foram discutidos pela Organização das Nações 

Unidas após a Segunda Guerra Mundial, aprovando a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos que, por sua vez, contempla os direitos básicos e 

fundamentais do ser humano. 

 Em nível de Brasil, esses conceitos básicos são garantidos pela 

Constituição que contempla os direitos fundamentais como considerar todo ser 



humano sem distinção de raça, cor, sexo, idade, religião, nacionalidade ou 

qualquer outro tipo de discriminação (BRASIL, 1988). 

 Apesar de sua garantia legal, percebe-se que no âmbito escolar ainda 

encontra-se muito preconceito em relação ao índio e ao negro. As previsões 

legais representam um grande avanço, mas ainda é necessário a efetivação 

desses direitos. É preciso que a escola desenvolva ações de conscientização 

dos alunos das culturas que formam a identidade do povo brasileiro, 

imprimindo a educação um caráter democrático, participativo e de igualdade 

social. 

 Foi a partir dos anos 90 que no Brasil se fortaleceu o reordenamento da 

pressão aos grupos discriminados permitindo maiores discussões acerca do 

preconceito racial e indígena. Esse reconhecimento não é o suficiente e, 

segundo Fraser (2007) o país ainda requer uma redistribuição material, mas 

reconhecer as diferenças já é um grande passo. 

 

3. MATERIAL DIDÁTICO 

 

Esta implementação pedagógica na escola está sendo construída com a 

finalidade de analisar as Danças Afro e Indígena como possibilidade de auto-

afirmação da cultura africana e indígena na identidade do conteúdo dança para 

o ensino fundamental. Por meio de um aprofundamento teórico sobre as 

culturas afro e indígenas buscou-se alcançar novas possibilidades de trabalhar 

com a dança na construção de um conhecimento pautado na pedagogia 

histórico-critica. 

Ao decidir trabalhar com a dança partiu-se do pressuposto de que é um 

conteúdo não muito contemplativo nas escolas púbicas paranaenses. Por isso 

é necessário criar condições para que todos os conteúdos da cultura corporal 

sejam contemplados no processo ensino-aprendizagem da Educação Física. 

Assim, a escolha do material a ser trabalhado com os alunos vem de encontro 

com as necessidades das aulas, pois tem se a pretensão de, na medida do 



possível, trabalhar o conteúdo dança sob o enfoque da cultura afro e indígena 

sanando as dificuldades dos alunos matriculados no 9° ano. 

O espaço no qual será desenvolvido a implementação também é um 

aspecto importante. Portanto, pretende-se trabalhar em uma sala apropriada, 

confortável, arejada que possibilite realizar a leitura do material, experienciar as 

práticas, possibilite assistir filmes, discussões e reflexões garantindo a 

realização das 32 horas/aulas para o alcance dos objetivos. 

Primeiro momento: Apresentação da implementação Didática 

Pedagógica para equipe pedagógica; aos professores e funcionários do 

Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal _ Ensino Fundamental Médio e 

Profissionalizante. direcionando e interagindo o objetivo do processo 

pedagógico de todos os envolvidos 4 h/a‘ 

Segundo momento: Apresentação do projeto para os alunos fazendo 

uma retomada histórica sobre a mistura das três raças brasileiras,  

 Questionar os alunos sobre o que conhecem das culturas africanas e 

indígenas e o que herdamos de cada uma. 

 Apresentar dois vídeos: um com imagens de índios brasileiros e música 

de Almir Sater intitulada Kikiô (disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=7GzXG7012nU); o outro, Breve História da 

Cultura Africana, criado por Marcos Vinícius de Moraes (disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=u6SUZWSf1r4), este vídeo uma retomada da 

história africana e mostra a influência dessa cultura na brasileira. 

Sobre os dois vídeos, pode-se comentar: as diferenças; raciais; culturais, 

a musica apresenta alguns personagens qual a relação entre eles; 

geograficamente onde nasceu kikiô; O que você sabia sobre a África; qual a 

nova e mais interessante informação (4 h/a). 

 

3.1 Descrições das horas/aulas (Total de 32 horas/aulas) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7GzXG7012nU


Breve História da Cultura Afro e Indígena 

Nº de 
horas 

Objetivos Recursos 

utilizados 

Procedimentos 

metodológicos 

Procedimentos 
avaliativos  

02         Possibilitar aos 

educandos o 

momento da 

contação de 

historia 

influenciando no 

processo de 

desenvolvimento 

individual de cada 

um tanto dentro 

como nas relações 

sociais em outros 

espaços; objetiva 

ainda transmitir 

valores que 

determinam 

atitudes éticas que 

possibilitam a 

melhor convivência 

no ambiente 

escolar (2h/a). 

 

                                                        

Livro da 

Peppa e 

Janè Rekò 

Paranuha 

 

 

Explanações 

oral e 

apresentações 

das atividades a 

serem aplicadas 

Debate sobre a 

aceitação dos 

alunos; 

questionamentos 

e suas 

expectativas. 

02 Valorizar a cultura 

e os costumes 

trazidos da África e 

incorporados à 

cultura brasileira, 

bem como os 

costumes dos 

indígenas 

brasileiros; 

 

Sala de 

multimidia 

Explanacoes 

oral; pesquisas 

sobre a Africa  

Participacao e 

interpretações 

das 

historias;produzir 

textos com 

ilustrações 

02 A História oficial Sala No laboratório Mapa Mundi e 



relegou negros e 

índios a um papel 

secundário, 

dificultando o 

caminho em 

direção à inclusão 

social e criando um 

estado de 

desigualdade difícil 

de modificar; porem 

não impossível. 

Assim, é possível 

conscientizar os 

alunos, por meio da 

história da África, a 

influência de seus 

costumes e 

tradições nas 

sociedades atuais. 

 

multimidia de informática 

do colégio 

permitir que os 

alunos utilizem o 

Google Earth e 

faça uma 

pesquisa sobre o 

caminho 

geográfico entre 

África e Brasil, 

bem como os 

estados do 

Brasil onde os 

nossos índios 

vivem e como é 

sua cultura. 

 

participação  

 

O índio e o negro na atualidade 

Nº 
de 
hora
s 

Objetivos Recursos 

Utilizados 

Procedimentos 

metodológicos 

Procedimentos 
avaliativos  

1 Trabalhar a 

cultura afro-

brasileira e 

indígena 

permitirá a nós 

enquanto 

Textos Pesquisas e 

leituras em textos 

jornalisticos; 

revistas e outros 

que falem  sobre 

o índio e o negro 

Particpacao e 

produção de texto  

sobre o negro 



escola estar 

promovendo 

um resgate dos 

seus costumes 

e tradições, 

procurando 

estar 

sensibilizando a 

população local 

da influencia e 

da importância 

que a cultura 

africana e 

indígena teve 

ao longo dos 

tempos em 

diversos 

setores da 

nossa cultura. 

 

 

na atualidade.  

2 Conhecimen

to e 

valorização 

da história 

dos povos 

africanos, e 

da cultura 

afrobrasileir

a na 

construção 

historica e 

cultural 

Vídeos da 

atualidade 

sobre os 

negros e 

indios 

Exposicao oral 

sobre a 

importância de 

se estudar a 

cultura Africana 

Afro 

brasileira;solicitar 

algumas 

pesquisas em 

grupos sobre a 

atualidade 

montagem de  

Particpacao;discusso

ess e montar um 

video 



brasileira 

através da 

educação 

patrimonial, 

través do 

aprendizado 

a partir do 

patrimônio 

cultural afro-

brasileiro, 

visando sua 

preservação 

e difusão.  

 

vídeos  

2 Refletir as 

questões 

relacionadas ao 

racismo na 

atualidade e o 

mito;valorizaçã

o dos povos 

indígenas na 

atualidade   

 

Vídeos 

que 

mostre a 

vida atual 

dos 

indígenas 

Em grupos após 

explanações oral 

sobre o índio 

ontem e hoje; 

pesquisar e 

montar cartazes  

 

 

Releitura das diversas músicas da cultura afro e indígena 

Nº de 
horas 

Objetivos Recursos 

utilizados 

Procedimentos 

metodológicos 

Procedimentos 
avaliativos  

2   valorizar a 

diversidade cultural, 

Sala de 

informática  

 

Fazer com que o 

Participacão dos 

alunos e 



étnica, artística, 

social, edificando 

conhecimentos 

aptos de ativar 

convivência 

saudável e práticas  

 

;livros cd aluno pesquise e 

disponibilizar 

musica com 

letras referentes 

que tenham uma 

mensagem 

sobre 

Preconceito, 

questão racial 

executando 

leitura e 

discussão sobre 

as mesmas; 

 

discussão ao 

final de cada 

aula 

1 Difundir a 

importância que a 

cultura afro e 

indígena exerce 

sobre nossa cultura 

Letras das 

musicas 

Expor oral e 

leitura das letras 

de algumas 

musicas 

indígenas e afro 

 

Participacão e 

desempenho 

nas atividades 

1 Promover a 

formação de 

opinões; atitudes e 

valores que 

desenvolvem os 

cidadãos para a 

consciência étnico 

racial 

Textos 

data 

show;TV 

pendrive; 

cd 

Levar as 

musicas em cd 

ou pendrive para 

que os alunos 

possam ouvir e 

solicitar que 

catem  pedindo 

para que 

retratem em 

textos 

Participações e 

textos 

 



A dança e a Capoeira como elementos da cultura afro e indígena 

Nº de 
horas 

Objetivos Recursos 

utilizados 

Procedimentos 

metodológicos 

Procedimentos 
avaliativos  

2 Conhecimento e 

valorização da 

cultura corporal 

dos povos 

africanos e da 

cultura Afro-

brasileira bem 

como da 

indígena por 

meio da dança e 

capoeira 

Textos 

data 

show;TV 

pendrive; 

cd 

Pedir à sala que 

formem grupos 

para que 

possamos 

vivenciar danças 

da cultura afro-

indígenas. 

Solicitar que três 

grupos criem 

alguns 

movimentos e 

coreografias 

afros e três 

grupos 

coreografias 

indígenas; 

Após essas 

vivencias 

solicitar que um 

grupo passe 

para o outro 

para que todos 

vivenciem as 

Espera-se que 
conheçam a 
origem e alguns 
significados 
(místicos, 
religiosos, entre 
outros) das 
danças.  
Afro e indígenas 
Confecção de 

cartazes, 

recorte, pintura 

e colagem, com 

figuras que 

retratam a 

cultura afro-

indígena; 1h/a 

 

2 Conhecimento e 

valorização da 

cultura corporal 

dos povos 

africanos e da 

Textos 

data 

show;TV 

pendrive; 

Pedir à sala que 

formem grupos 

para que 

possamos 

vivenciar danças 

Reconhecer a 

importância das 

diferentes 

manifestações 

presentes nas 

danças e seu 



cultura Afro-

brasileira bem 

como da 

indígena por 

meio da dança e 

capoeira 

cd da cultura afro-

indígenas. 

Solicitar que três 

grupos criem 

alguns 

movimentos e 

coreografias 

afros e três 

grupos 

coreografias 

indígenas; 

Após essas 

vivencias 

solicitar que um 

grupo passe 

para o outro 

para que todos 

vivenciem as 

contexto 

histórico. 

Conhecer os 

diferentes 

ritmos, passos, 

posturas, 

conduções, 

formas de 

deslocamento, 

entre outros nas 

danças 

africanas se 

indígenas. 

 

2 Conhecimento e 

valorização da 

cultura corporal 

dos povos 

africanos e da 

cultura Afro-

brasileira bem 

como da 

indígena por 

meio da dança e 

capoeira 

Textos 

data 

show;TV 

pendrive; 

cd 

Pedir à sala que 

formem grupos 

para que 

possamos 

vivenciar danças 

da cultura afro-

indígenas. 

Solicitar que três 

grupos criem 

alguns 

movimentos e 

coreografias 

afros e três 

Criar e vivenciar 

apresentações 

de dança, na 

qual sejam 

apresentadas as 

diferentes 

criações 

coreográficas 

realizadas pelos 

alunos.    

 



grupos 

coreografias 

indígenas; 

Após essas 

vivencias 

solicitar que um 

grupo passe 

para o outro 

para que todos 

vivenciem as 

 

Expressão da arte negra e indígena 

Nº de 
horas 

Objetivos Recursos 

utilizados 

Procedimentos 

metodológicos 

Procedimentos 
avaliativos  

 

 

3 

Garantir o ensino 

da historia e cultura 

afro-brasileira e 

indígena construir 

com sucatas a 

cultura da arte 

negra e indígena. 

 

Textos 

data 

show;TV 

pendrive; 

cd 

Executar um 

levantamento 

prévio dos 

conhecimentos 

adquiridos ao 

longo destas 

aulas propostas;  

 

Despertar nos 
alunos a 
valorização 
sobre a 
pluralidade 

cultural 

brasileira; 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GERAL: 

 Possibilitar aos educandos o momento da contação de historia 

influenciando no processo de desenvolvimento individual de cada um 

tanto dentro como nas relações sociais em outros espaços; objetiva 

ainda transmitir valores que determinam atitudes éticas que possibilitam 

a melhor convivência no ambiente escolar (2h/a). 

 

TEMA: 

Contação de História da cultura afro e indígena (Livro de literatura Peppa – 

Silvana Rando) e (Jamè Rekò Paranuhà – Rosangela Celia Faustino; Marta 

Chaves; Claudemir da Silva (XETA); Julio Cezar da silva (XETA) 

 



, 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=peppa 

 

 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q 

 

Objetivos Específicos: 

 Trabalhar os conceitos do livro a respeito da cultura afro, 

  Valorizar a cultura e os costumes trazidos da África e incorporados à 

cultura brasileira, bem como os costumes dos indígenas brasileiros; 

 Preservar, incentivar e valorizar as manifestações culturais dos 

descendentes da imigração Africana e dos habitantes brasileiros população 

indígena; 

https://www.google.com.br/search?q=peppa
https://www.google.com.br/search?q


ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 Explanações orais sobre a cultura e os costumes da África 

 Dividir os alunos em seis grupos de cinco alunos para pesquisa da 

História da África2h/a 

 

 

TEMA: 

Caminho geográfico entre África e Brasil (Mapa Mundi – Google Earth) (2h/a) 

Objetivo Específico: 

 A História oficial relegou negros e índios a um papel secundário, 

dificultando o caminho em direção à inclusão social e criando um estado 

de desigualdade difícil de modificar; porem não impossível. Assim, é 

possível conscientizar os alunos, por meio da história da África, a 

influência de seus costumes e tradições nas sociedades atuais. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 Trabalhar a cultura afro-brasileira e indígena permitirá a nós enquanto 

escola estar promovendo um resgate dos seus costumes e tradições, 

procurando estar sensibilizando a população local da influência e da 

importância que a cultura africana e indígena teve ao longo dos tempos 

em diversos setores da nossa cultura; 

 No laboratório de informática do colégio permitir que os alunos utilizem o 

Google Earth e faça uma pesquisa sobre o caminho geográfico entre 

África e Brasil, bem como os estados do Brasil onde os nossos índios 

vivem e como é sua cultura. 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GERAL:  

 Trabalhar a cultura afro-brasileira e indígena permitirá a nós enquanto 

escola estar promovendo um resgate dos seus costumes e tradições, 

procurando estar sensibilizando a população local da influencia e da 

importância que a cultura africana e indígena teve ao longo dos tempos 

em diversos setores da nossa cultura. 

 

TEMA 

 Leitura de textos jornalísticos e da atualidade sobre o índio e o negro na 

atualidade. (2h/a) 

 

Objetivo Específico: 

- Abordar positivamente a História dos povos indígenas e a historia da cultura 

afro sua presença, sem deixar de tratar do extermínio da sua cultura; 

possibilitando um novo olhar sobre a historia/regional local ressaltando a 

contribuição dos africanos e indígenas hoje na cultura brasileira. 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 



 Em grupos fazer leitura de vários textos jornalísticos e da atualidade 

sobre índios e negros que serão fornecidos pela professora e pesquisas 

dos grupos. 

 Após leitura, discussão com os grupos; serão seis (6) grupos ao todo no 

qual (3) farão a pesquisa sobre os índios e (3) sobre os negros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GERAL: 

 O objetivo desta atividade é o de valorizar a diversidade cultural, étnica, 

artística, social, edificando conhecimentos aptos de ativar convivência 

saudável e práticas. 

 

TEMA:  

 Estudo, análise e releitura de diversas músicas da cultura indígenas e 

afro como samba e batucada; 4h/a 

 

Objetivo Específico: 

Valorizar a cultura afro-indígenas, na escola e na sociedade; a musicalidade de 

contextualização negra e indígena. 

Conhecer compreender e refletir sobre as musicas da cultura Afra brasileira e 

indígena. 

 



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 Fazer com que o aluno pesquise e disponibilize músicas com letras que 

tenham mensagens sobre preconceito, questão racial executando leitura 

e discussão sobre as mesmas; 

 Levar as músicas em CD ou pendrive para que os alunos possam ouvir 

e solicitar depois que cantem; pedir para que retratem em textos. 

TEMA: 

 Confecção de cartazes, recorte, pintura e colagem, com figuras que 

retratam a cultura afro-indígena; 1h/a 

 

Objetivo Específico:  

 Sugerir que os alunos construam cartazes de maneira lúdica e com 

prazer para que possam ser superadas as relações de preconceitos e as 

desigualdades étnicas raciais. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 Organizar grupos de aluno com diferentes características de modo a 

favorecer a interação entre eles;  

 apresentar algumas informações sobre os cartazes a serem 

confeccionados;  

 solicitar que pesquisem em casa e tragam para a próxima aula recortes, 

figuras desenhos ou pinturas para a confecção dos cartazes na sala.  

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GERAL: 

 Para incentivar a arte de dançar e contribuir para que o aluno tenha 

claro o resgate da cultura afra indígena, promover apresentações de 

grupos de danças e capoeiras que possam mostrar aos mesmos toda 

ética racial da cultura afro indígena. 

 

TEMA 

 Apresentação de grupos que retratam a cultura afro-indígena como 

capoeira, danças e outros 4h/a 

 

Objetivo Específico: 

 Explorar a dança na cultura afro brasileira e indígena no contexto 

escolar contribuindo para que os alunos identifiquem e vivenciem 

aspectos da cultura popular que são parte da sua historia e do lugar 

onde vivem. 

 

 



 

TEMA: 

 Vivência das diversas danças da cultura afro-indígena; 

 

Objetivo Específico: 

 Valorizar a cultura e os costumes que vieram da África e incorporaram a 

cultura brasileira assim como os costumes indígenas brasileiros. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 Pedir à sala que formem grupos para que possamos vivenciar danças da 

cultura afro-indígenas. 

 Solicitar que três grupos criem alguns movimentos e coreografias afros e 

três grupos coreografias indígenas; 

 após essas vivencias solicitar que um grupo passe para o outro para que 

todos vivenciem as duas danças; 

 Pesquisar e assistir vídeo no site www.youtube.com.br de danças afro-

brasileiras como: dança afro contemporâneo, jongo, maculelê. 

 

TEMA: 

 Elaboração de diversas coreografias sobre o tema. 

 

Objetivo Específico: 

 Preservar; incentivar e valorizar toda criação e manifestações culturais 

africanas e indígenas. 

  Possibilitar a construção de “nós” entre a cultura africana e indígena, de 

uma história e de uma identidade, possibilitando a releitura e a 



valorização das mesmas. 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 Propor aos alunos uma apresentação bem como uma exposição de tudo 

que foi criado por eles durante essas aulas, para que a comunidade 

escolar, bem como outras pessoas, possam ver e assim adquirir 

conhecimentos que valorizem toda a cultura afro indígena existente no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GERAL: 

 Garantir o ensino da historia e cultura afro-brasileira e indígena construir 

com sucatas a cultura da arte negra e indígena. 

 

TEMA: 

 Produção de arte negra e indígena com sucatas para que os alunos 

expressem o sentimento de conviver com a diversidade étnica; ‘4h/a 

 

Objetivo Específico: 

 Considerar e valorizar a cultura e os costumes trazidos da Africa e 

incorporados a cultura brasileira assim como os costumes dos indígenas 

brasileiros. 

 

ENCAMINAHMENTO METODOLÓGICO 

 Executar um levantamento prévio dos conhecimentos adquiridos ao 

longo destas aulas propostas;  

 Retomar questões pertinentes ao cotidiano deles: a escravidão; mistura 

dos povos no Brasil; a influencia cultural dos indígenas e africanos;  

 solicitar que pesquisem sobre essa arte;  



 pedir que levem material de sucata como caixas; vasilhas plásticas e 

outro;  

 Apos conversa sobre os objetos que trouxeram, expor fotos para 

apreciação deles bem como vídeos utilizando o portal: 

wwwportaldaartebrasileiraindígenaeafricana; 

 iniciar o processo da produção artística;  

 trabalhar as cores e formas geométricas criando porta trecos; mascaras 

e outros objetos. 
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