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Resumo: A  presente  Unidade  temática  tem  a  finalidade  de 
 

propor   aos   professores   e   alunos   do   Ensino 
 

 
 

 
Médio  do  Instituto Est. de Educação “Dr. Caetano 
Munhoz da Rocha”, em Paranaguá,  sugestões 

 

 sobre como se trabalhar os conteúdos relacionados à 
 

 História   e   Cultura   Afro   brasileira   e   Africana, 
 

 cumprindo  assim  o  que  está  disposto  na  Lei  nº 
 

 10639/03. Mesmo tendo sido aprovada a 11 anos a 
 

 referida lei, acaba aparecendo nas escolas apenas 
 

 como um projeto isolado a ser apresentado no dia 20 
 

 de   novembro,   afim   de   comemorar   o   dia   da 
 

 Consciência  Negra.  No  entanto,  percebe-se  que 
 

 mesmo aqueles que se propõe a trabalhar a temática 
 

 das  relações  étnico  raciais,  muitas  vezes,  sentem 
 

 dificuldades na elaboração de suas aulas, justamente 
 

 devido à falta de materiais didáticos e paradidáticos 
 

 que  os  auxiliem  no  seu  cotidiano.  Mesmo  que, 
 

 durante alguns anos, a própria SEED, através do seu 
 

 Departamento da Diversidade, tenha produzido, com 
 

 a colaboração de professores das diversas regiões do 
 

 Paraná, uma série de Cadernos Temáticos voltados à 
 

 formação  dos  professores  no  campo  da  História  e 
 

 Cultura  Afrobrasileira  e  Africana,  tendo  também 
 

 organizado atividades como os Grupos de Estudos 
 

 aos  sábados  sobre  a  mesma  temática,  ainda  se 
 

 percebe  a  dificuldade  entre  os  professores  em  se 
 

 trabalhar tais conteúdos. 
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1. APRESENTAÇÃO  
 

 
 
 

Desde que foi aprovada, em janeiro de 2003, a Lei nº 10639/03, tem se 

apresentado um desafio para os professores das escolas da rede pública. Fruto de 

um lento processo de reivindicações dos movimentos sociais negros que desde as 

décadas de 1950-60 vinham lutando contra o racismo e demais formas de 

discriminação, essa lei veio com o objetivo de sanar as lacunas e vazios deixados 

pela História oficial no que tange a cultura e história dos povos africanos. Colocar a 

África em seu devido lugar histórico, pareceu ser, a partir principalmente dos anos 

70 – com as novas correntes e leituras historiográficas – uma necessidade urgente, 

pois, a história da humanidade até então estava diretamente relacionada a História 

da Europa, sendo esta a referência inclusive para a definição das marcações e 

datações mais importantes da mesma. Queda do Império Romano do Ocidente (476 

d.C), Queda de Constantinopla (1453), Revolução Francesa (1789) são apenas 

alguns exemplos de marcos tidos como fundamentais da História mundial e que 

estão diretamente ligadas à História europeia. E os demais continentes, onde entram 

nessas marcações? Onde está sua história? Será que sua história só passa a 
 

“aparecer” nos livros e manuais quando intercala-se à história europeia? Essas são 

apenas algumas questões que estão colocadas para ser refletidas e a partir dessas 

reflexões, buscar-se suas respostas. 

 

Em que momento trabalhar a história da África? Somente quando se 

trabalha pré-história e Egito (que muitas vezes nós professores nem citamos que 

fica na África)? Quando falar dos afrodescendentes? Apenas no momento que 

falamos sobre o processo de escravização do negro no Brasil? 

 

Desde que a Lei 10639/03 foi aprovada, os professores tem buscado 

maneiras de trabalhar a História e cultura afrobrasileira e africana em diferentes 

momentos das suas disciplinas em sala de aula. Porém, uma aflição constante entre 

eles é, onde buscar materiais para que se trabalhe tal temática de maneira 

adequada sem reforçar estereótipos ou apenas reproduzir o que se esta colocado no 

senso comum? 

 

Essa é a razão da produção dessa Unidade Temática. Obviamente, 

não existe a pretensão de sanar todas as angustias dos professores, mas, sim de 

procurar apontar direcionamentos para que se possa estabelecer um trabalho 

conjunto, entre professores e alunos, afim de que ambos possam trocar informações 



 

e aprender mutuamente a história não apenas do continente africano como também 

daqueles homens e mulheres que influenciaram de maneira contundente a cultura e 

história do nosso país. 

 

Como parte da implementação do Projeto PDE, turma de 2014, da 

disciplina de História no IEE “Dr. Caetano Munhoz da Rocha”, a presente Unidade 

Temática tem por finalidade levar aos professores de História do Ensino Médio – 2º 

ano – sugestões de leitura e atividades que os levem em colaboração com seus 

alunos, à elaboração de um material didático a ser utilizado durante as 

aulas.Sabendo-se que a grande dificuldade relatada por alguns professores da rede 

pública estadual, consiste na falta de material didático ou paradidático voltado para 

aplicação em sala de aula da temática proposta pela Lei nº 10639/03, a elaboração 

de material didático, no caso proposto, uma caixa com imagens, esculturas, 

desenhos, mapas e músicas que se relacionem aos conteúdos solicitados tanto pela 

Lei 10639 tanto pela deliberação 004/06 do Conselho Estadual de Educação do 

Paraná. 
 
 
 
 

Unidade 1 

 

OFICINA CONHECENDO O CONTINENTE AFRICANO 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Conhecer o continente africano perpassa o simples conhecimento geográfico 

do mesmo. Não basta sabermos sua localização geográfica, mas também se faz 

necessário procurar saber sobre os países e povos que o compõe. Para tanto, nessa 

primeira aula-oficina, iniciaremos com um levantamento das ideias prévias dos 

estudantes sobre a África. Quais suas impressões, opiniões e conceitos a respeito 

desse continente que teve influência direta na História do Brasil. 

 
Entre os séculos XVI e XIX, o Brasil recebeu aproximadamente cinco 

milhões de africanos e africanas na condição de homens e mulheres 

escravizados. Eles trouxeram para o país mais que sua força de trabalho, 

trouxeram tecnologias agrícolas e de mineração, suas culturas, saberes, 

tradições e valores civilizatórios. 

 
Esses povos são originários de diversas regiões do continente africano que 

compreende atualmente os países de Angola, Congo, Moçambique, Benin, 

Togo, Gana, Guiné, Nigéria, Senegal, dentre outros. Esses africanos e 



 
africanas, a despeito de toda a violência do sistema escravista e do racismo 

pós-abolição, mantiveram vivas suas tradições e práticas culturais. 

 
http://www.seppir.gov.br/comunidades-

tradicionais/comunidades-tradicionais-de-matriz-africana 

 
 
 
 
 

 
2. OBJETIVO 
 

O principal objetivo de se construir um quebra-cabeças com o mapa do 

continente africano é de fazer com que os alunos passem a conhecer um pouco 

mais da geografia do referido continente, assim os alunos deixariam de ter a visão 

errônea da África como algo heterogêneo e a compreenderiam como um grande 

continente composto por uma imensa diversidade física, política e principalmente 

cultural. Para tanto, a turma seria dividida em pequenos grupos, a cada grupo será 

dado uma cópia do mapa da África. Cada grupo ficará responsável pelo recorte de 

um grupo de países e pela confecção de suas respectivas partes no quebra-

cabeças. 

 
 
 
 

3. Atividade – Montagem de um quebra-cabeças do continente africano – 

Encaminhamento Metodológico 

 

O professor deverá trabalhar com o conceito da “chuva de ideias”, colocando 

no quadro as palavras chaves propostas pelos alunos a respeito do tema sugerido. 

Posteriormente, deverá solicitar que seus alunos elaborem conceitos prévios sobre a 

África, seus povos e sua cultura. Após a leitura desses conceitos, o professor deverá 

trabalhar com materiais didáticos e paradidáticos que façam referência à influência 

negra, africana e afrodescendente na História do Brasil. 

 
Posteriormente deverá levar a sala, várias cópias do mapa o continente 

africano, com sua divisão política afim de que os alunos identifiquem os países que o 

compõe e possam a partir deste, elaborar um quebra cabeças. Além do quebra-

cabeças, cada aluno deverá pesquisar aspectos físicos, econômicos e sociais de um 

país africano. Esses registros serão posteriormente colocados na “caixa didática”, 



 

como parte do acervo da História da África, que será posteriormente utilizados pelos 

professores das diversas disciplinas em suas aulas. 
 

A partir da elaboração dos conceitos sobre a África, os alunos serão divididos 

em pequenos grupos, cada grupo ficará responsável por desenhar e recortar (com 

tamanhos de escala definidos) 5 países do continente africano. Cada parte do mapa, 

deverá conter as seguintes informações: nome do país, capital, população,principais 

etnias, moeda, idioma. 

 
Os materiais necessários para a realização dessa oficina serão: 

 

- Cartolina ou papel cartaz de cores diversas; (5 folhas para cada equipe);  

 

- Tesoura sem ponta para recortar;  

 

- Pincel atômico cor preta;  

 

- Etiquetas (para escrever as informações solicitadas).  

 

Essa atividade poderá ser realizada em parceria com os professores das 

disciplinas de Geografia e Matemática, para que se possam trabalhar a escala¹ de 

cada parte do quebra-cabeça. Na disciplina de Geografia, pode ser trabalhado 

também, os aspectos físicos de cada região do continente africano, além de sua 

divisão política. Na disciplina de História, deve-se trabalhar os períodos da História 

da África, desde as suas origens e as origens da humanidade, passando pela 

evolução política e cultural dos reinos africanos (Egito, Núbia entre outros), os 

períodos de exploração colonial entre os séculos XV e XIX, até as questões 

relacionadas à África atual. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: https://misosoafricapt.wordpress.com 
 
 
 
 
 

Unidade 2 

 

OFICINA CONHECENDO A CULTURA AFRICANA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE 
 

MÁSCARAS 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
(...)E máscara é bem mais do que a representação do rosto ou a construção simbólica 

de uma identidade. A máscara é a face do mistério que esconde o contexto. A névoa 

misteriosa que encobre o texto. Ela é a roupagem do mistério e o anúncio do 

paradoxo. A máscara é sedução! 

 
(OLIVEIRA,Eduardo David.Filosofia da Ancestralidade:corpo e mito na Filosofia da 

Educação Brasileira.p.222. Ed.Gráfica Popular,Curitiba.2007) 



 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

Confeccionar máscaras vai muito além de uma atividade lúdica onde o aluno 

poderá desenvolver suas habilidades para desenho, pintura e recortes. Essa 

atividade visa proporcionar aos alunos conhecer um pouco mais a respeito da 

cultura e religiosidade africanas, pois, elas remetem a toda uma questão ritualística 

que os define enquanto povo, enquanto nações. Define também sua religião 

tradicional, baseada nas forças da natureza, politeísta, que aproxima a divindade do 

ser humano. Através dessa atividade, o professor buscará desmistificar a ideia de 

demonização que cercam as religiões de matriz africana. Visão esta que foi 

reforçada aqui no Brasil e nos demais países latino-americanos ao longo de anos de 

catequização cristã. Mesmo quando e onde houve o sincretismo religioso, as 

religiões originárias de África, acabando sendo vistas como algo secundário, menor, 

do que as grandes religiões monoteístas que dominam a humanidade há mais de 

dois mil anos. Porém, poucos compreendem que esse sincretismo, foi a maneira 

encontrada pelas igrejas cristãs para agregar a população negra às suas fileiras. 

Desde o processo de catequização negra e indígena imposta no período colonial, 

até os dias atuais, o sincretismo exerce forte influência na cultura religiosa brasileira. 

 
 
 
 
 

 

3. CONFECÇÃO DE MÁSCARAS AFRICANAS-ENCAMINHAMENTO 
 
METODOLÓGICO 
 

Para início das atividades, será necessário solicitar aos alunos uma pesquisa 

a respeito das máscaras e das razões da utilização das mesmas pelas populações 

africanas e afrodescendentes. A partir dessa pesquisa, os alunos levarão juntamente 

com o professor, para a sala, os modelos de máscaras pesquisados, destacando 

sua região de origem. É necessário nesse momento, o apoio do professor/a da 

disciplina de Arte, para que o mesmo/a, possa orientar os alunos/as no processo de 

confecção das máscaras. Os alunos serão divididos em pequenos grupos, com 

aproximadamente 5 alunos que deverão confeccionar pelo menos duas máscaras. 
 

Para a confecção das máscaras, o professor partirá de uma explicação a 

respeito das tradições africanas e afrodescendentes, analisando questões como 

espiritualidade, identidade e ancestralidade, que constituem parte essencial da 



 

cultura africana e afrodescendente. Valorizar a ancestralidade é uma maneira de 

manter vivas a tradição e cultura das populações afrodescendentes, combatendo 

efetivamente a discriminação e levando ao conhecimento da maioria da nossa 

população a riqueza cultural que tanto influenciou a cultura do nosso país. 
 
Material necessário para confecção das máscaras: 
 
- 4 folhas de papel Kraft por equipe;  
 
- Giz cera de diversas cores;  
 
- Pincéis atômicos de diversas cores;  
 
- Pincéis para pintura com tinta guache;  
 
- Tintas guache de diversas cores;  
 
- Cola branca;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidade 3 

 

AULA OFICINA CONHECENDO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO LITORAL DO 
 

PARANÁ 
 

 
1.  INTRODUÇÃO 

 
Quando se fala em resistência negra na História do Brasil, costuma-se falar 

quase que exclusivamente da resistência liderada por Zumbi (ou Ganga Zumba) em 

Palmares, na Bahia. Constituindo-se este o mais famoso quilombo da nossa 

historiografia. Porém, ele não foi o único. Existiram em diversas regiões do Brasil, 

vários focos de resistência quilombola. Da mesma forma que, existem até nossos 

dias, grupos de remanescentes chamados quilombolas que continuam resistindo, 

habitando os mesmos locais que um dia seus antepassados habitaram, e lá 

sobrevivem da terra, conservando algumas tradições dos seus antepassados. No 

litoral do estado do Paraná,o ITCG (Instituto de Terras, Cartografia e Geografia) 

registra pelo menos duas comunidades remanescentes de quilombo – as localidades 

de Batuva e Rio Verde, no município de Guaraqueçaba. Apesar de toda influência 

europeia na constituição da população paranaense (notadamente a partir da maciça 

imigração dos séculos XIX e XX), essa presença negra, quilombola, resiste. Existe, 



 

apesar de todas as dificuldades. Dificuldades de acesso à escola e aos demais 

recursos presentes nas cidades próximas, à especulação fundiária da agroindústria 

que de várias maneiras procura tirá-los de suas terras, das ONG’s pseudoambientais 

que supostamente preocupam-se com a preservação do meio ambiente mas 

despreza o ser humano que sobrevive desse mesmo meio sem danificá-lo, enfim, a 

resistência continua até mesmo no sentindo de continuarem existindo enquanto 

população negra em um estado que se “orgulha” das suas origens brancas. 

 
 
 

2.  OBJETIVOS 

 

Contar a história dessas comunidades aos nossos alunos, através da 

confecção do mapa da região – no caso, litoral do Paraná - localizando neste as 

comunidades remanescentes de quilombo ali presentes, trata-se não apenas de um 

resgate da história dessa população mas também da própria história local, corrigindo 

séculos de negação e invisibilidade a que foram submetidos. Portanto, o objetivo 

dessa atividade, é levar ao conhecimento dos alunos, a existência dessas 

comunidades, seus costumes, tradições, modo de vida e, também, aquilo que com o 

tempo se perdeu da sua cultura, sobrepujado pela cultura branca, europeia e cristã. 

 

As duas comunidades remanescentes de quilombo, localizadas no litoral do 

Paraná, distam cerca de 32km da sede do município de Guaraqueçaba, cuja 

principal ligação é uma precária estrada de chão que, em dias de chuva, fica quase 

intransitável. Não existe escola da rede pública Estadual nessas comunidades, 

somente estabelecimentos municipais que atendem as crianças do 1º ao 5º ano 

(séries iniciais do Ensino Fundamental) algumas vezes em turmas multisseriadas. 

Após o 5º ano, as crianças e adolescentes que pretendam dar continuidade a sua 

escolarização, são obrigadas a deslocar-se à única escola que oferta turmas das 

séries finais do ensino fundamental e do Ensino médio na região – o Col. Est. 

Marcilio Dias. Essa situação é desconhecida da quase totalidade dos alunos das 

demais escolas da rede pública da região. Portanto, ao se trabalhar com os alunos 

do IEE”Dr.Caetano Munhoz da Rocha”, no município de Paranaguá, a existência 

dessas comunidades, significa torná-los visíveis, tornar nossos alunos conscientes 

da existência dessas populações. Fazendo com que eles possam compreender que 

a questão negra, é presente na nossa sociedade e mesmo que indiretamente afeta a 



 

todos pois, mesmo com leis que tornam o racismo e discriminação crimes 

inafiançáveis e com alguns direitos sendo garantidos às comunidades quilombolas, o 

preconceito que está enraizado na sociedade brasileiras há tanto tempo ainda 

precisa ser combatido para que a mudança efetiva possa ocorrer. 

 
 
 
 

3. CONFECÇÃO DO MAPA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 

LITORAL DO PARANÁ – ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO  

 

A confecção do mapa do litoral do Paraná, onde se destacará a localização 

das duas comunidades remanescentes de quilombo ali existentes, partirá da análise 

dos dados sócio-econômicos e geográficos que o professor levará para a sala de 

aula a partir da pesquisa na página do ITCG (Instituto de Terras, Cartografia e 

Geografia do Paraná – www.itcg.pr.gov.br). Após a análise desses dados, deverá se 

estabelecer o debate entre os alunos sobre a real situação das comunidades 

remanescentes de quilombo não apenas no Paraná como também em outras 

regiões do Brasil. Seus direitos, como o Estado trata essas questões, como ocorrem 

os processos de reconhecimento das mesmas e quais as principais dificuldades que 

tais comunidades encontram na atualidade até mesmo para manter suas tradições. 

Vale lembrar que, boa parte dessas comunidades, inclusive as localizadas no litoral 

do Paraná, descaracterizou-se muito pelas influências externas, deixando-se perder 

muito das suas tradições – inclusive religiosas – também pelo fato de não se 
 
“enxergarem” parte daquela sociedade em que vivem. 

 

O professor/a, deverá levar para análise em sala, o mapa do Paraná onde 

consta  a  localização  de  todas  as  comunidades  remanescentes  de  quilombo  do 

estado. A partir da análise desse mapa, a turma reconhecerá a região litorânea e 

nessa,  poderá identificar  o  município  de  Guaraqueçaba,  onde  se  encontram  as 

comunidades de Batuva e Rio Verde. Após a identificação das comunidades, o 

professor repassará aos alunos o histórico das mesmas, bem como seus dados 

sociais, econômicos e 



 

culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geografia do 

Paraná. www.itcg.pr.gov.br 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: guiageo-parana.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade 4 

 

AULA OFICINA – CONFECCIONANDO BONECAS NEGRAS : ABAYOMI 
 
 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O currículo escolar apresentado atualmente, apesar de haver passado por 

uma série de mudanças ao longo das últimas décadas, ainda continua eurocentrado. 

Ou seja, a base da História que é ensinada nos bancos escolares ainda é a mesma 

que foi estudada por nossos irmãos, pais e até mesmo avós. As civilizações 

oriundas do continente europeu continuam no centro de todo saber histórico que 

inclui também, a História do Brasil. Pouco se aborda da história dos povos asiáticos 



 

ou africanos, que somente são citados quando sua história “cruza” com a dos 

europeus. 

 

Dessa maneira, cabe aqui uma questão: de que forma a criança ou o 

adolescente negro poderá sentir-se protagonista de uma história na qual ele e seus 

ancestrais são invisíveis? Muitas vezes ouvimos nossos colegas da área de História 

e das demais áreas reclamarem que alunos/as negros/as são preguiçosos, 

desinteressados e que por isso, não alcançam os resultados esperados, 

satisfatórios. Porém, não paramos para analisar se o currículo que trabalhamos com 

essas crianças e adolescentes os atraem. Até que ponto esses alunos e alunas se 

veem representados nessas histórias contadas, reproduzidas por nós, professores, 

em sala de aula? 

 

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná da disciplina de História, 

propõem que se parta da história local - do micro -, daquilo que está mais próximo 

da realidade, do quotidiano do aluno, para o macro, para a História do Brasil e para a 

História Geral. Afim de que o aluno consiga compreender o processo de construção 

do conhecimento histórico. Dessa forma, trabalhar as questões étnico raciais pode e 

deve ser parte constante desse currículo. 

 

Por isso, essa proposta de atividade com os alunos e alunas produzindo, 

construindo as bonecas negras – abayomi – vem com o objetivo de iniciar um 

processo de visibilidade da criança e do adolescente negro/negra na escola. 

 
Abayomi é uma boneca de pele negra e estética afro, feita com materiais 

reaproveitados, retalhos de pano e malhas.Na técnica da Abayomi não se 

usa cola ou costura,ou qualquer suporte interno(madeira, arame, etc) 

somente retalhos superpostos e nós, assim é construída a modelagem. Na 

indumentária,fitas, bordados, restos de bijouterias e miudezas, definem o 

primoroso acabamento. Na expressão facial, propositalmente, não há 

demarcação de boca, nariz e olhos, para favorecer o reconhecimento da 

identidade das múltiplas etnias africanas e assim, estabelecer uma 

comunicação subjetiva. Abayomi na língua Yorubá, significa “meu presente”. 
 

www.bonecasabayomi.com.br 



 

2.OBJETIVOS 

 

Trabalhar com as bonecas negras, significa mostrar à criança e ao 

adolescente negro que ele também faz parte da história. Que a África, de onde veio 

sua descendência, é um continente com uma história riquíssima, apesar de pouco 

,aspectos positivos – inovações técnicas, desenvolvimento cultural, social e político 

da nações africanas na antiguidade e mesmo seus aspectos sociais, econômicos e 

culturais na atualidade – é uma maneira de demonstrar aos alunos que não foi 

somente a Europa e as civilizações brancas que trouxeram benefícios e 

desenvolvimento para a humanidade. Muitas das heranças culturais e mesmo 

tecnológicas, vieram e ainda continuam vindo do continente africano. 

 

A confecção das bonecas negras, feitas com retalhos de tecido, sem usar 

linha ou cola, remete à questão da visibilidade e do reconhecimento da criança 

negra e afrodescendente no espaço escolar. 

 
 

 

3.OFICINA DE CONFECÇÃO DAS BONECAS NEGRAS (ABAYOMI) COM 
RETALHOS DE TECIDO – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para iniciar o trabalho de confecção das bonecas negras, cabe ao 

professor/a, conhecer o processo de produção da mesma. Nesse momento, deverá 

procurar o apoio de artesãos locais e do professor/a da disciplina de Arte. A técnica 

de produção das bonecas é aparentemente simples, porém, deve ser realizada com 

muita atenção, pois possui vários significados. Uma proposta interessante de 

introduzir a questão das bonecas negras em sala de aula, é solicitar que os alunos 

levem para a escola, modelos de bonecos e bonecas que eles ou seus irmãos 

possam ter em casa. A partir daí, o professor/a, poderá analisar juntamente com a 

turma, os estereótipos de beleza que a sociedade incute desde a mais tenra idade, 

sobre o que é certo ou errado, aceito ou não no que diz respeito a beleza, tanto 

feminina quanto masculina. Após essa discussão, o professor/a trará para reflexão 

junto aos seus alunos, das razões de quase não existirem bonecas e bonecos 

negros e negras no mercado. Como a sociedade percebe o não a presença negra no 

dia a dia. Como a beleza negra é ou não reconhecida ou valorizada em nosso 

cotidiano. 



 

Realizadas todas essas reflexões, a turma iniciará o processo de produção 

das bonequinhas negras. A atividade poderá ser realizada em duplas ou 

individualmente. 

 
Materiais necessários para confecção das bonecas: 

 

- Retalhos de tecidos pretos(preferencialmente malha);  

 

- Retalhos de tecidos coloridos;  

 

- Miçangas e lantejoulas de diversas cores;  

 

- Tesoura sem ponta;  

 

- Cola branca;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte:www.ovaledoribeira.com.br 



 
Unidade 5 

 

CONHECENDO A CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA ATRAVÉS DOS  
CONTOS, MITOS E LENDAS 

 
 
 
 
 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

Em 2010, o MEC - Ministério da Educação – através da SECADI – 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – lança o 

projeto A Cor da Cultura. 

 
O projeto “A Cor da Cultura” é uma parceria entre o Canal Futura, o  CIDAN – 

 
Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, a SEPPIR – 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a TV 

Globo, a TV Educativa e a Petrobras, visando unir esforços para a valorização 

e preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro. 

 
(http://www.acordacultura.org.br/kit) 

 

O projeto A Cor da Cultura, constitui importante material de pesquisa e apoio 

didático ao professor no trabalho com a História e Cultura Afrobrasileira e africana. A 

riqueza de materiais que constituem esse projeto – livros de apoio ao professor, 

vídeos, livros contados, músicas - podem e devem ser utilizados pelos professores 

das diversas disciplinas a trabalhar os temas propostos pela Lei 10639/03 em suas 

aulas. 

 
 
 
 
 

 

2.OBJETIVOS 

 

O objetivo principal dessa atividade, é mostrar aos alunos, crianças e 

adolescentes do ensino fundamental, que “mitologia” não é algo exclusivamente das 

sociedades grega ou romana. Vários povos em diversos momentos da história 

tiveram suas lendas, seus contos, seus mitos. Ou seja, cada sociedade, ao longo 

dos tempos cria seus mitos e lendas afim de explicar para as futuras gerações, suas 

origens e as origens da humanidade. Com as sociedades africanas não foi diferente. 



 

Os vários povos que constituem a diversidade étnico cultural da África também 

criaram suas lendas e mitos, baseados ou não em crenças religiosas, que buscam a 

compreensão das origens da vida, da natureza e principalmente dos seres humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.AULA OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E PRODUÇÃO DE CONTOS E 
CANTOS AFROBRASILEIROS E AFRICANOS UTILIZANDO O MATERIAL DO 
 
PROGRAMA “A COR DA CULTURA” – ENCAMINHAMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 

Ao iniciar essa aula oficina, o professor mais uma vez deverá trabalhar com o 

conceito de “chuva de ideias”, investigando entre seus alunos o que eles entendem 

por mitologia, o que são mitos e lendas e, finalmente, quais mitos e lendas eles 

conhecem ou já ouviram falar. A partir dessas informações, o professor/a, deverá 

introduzir a temática dos mitos e lendas afrodescendentes e africanos, explicando 

aos mesmos o que se entende por cosmovisão e como as populações 

afrodescendentes e africanas buscavam e buscam através da mesma, explicações 

para as origens do mundo e dos homens. A partir disso, o professor/a, solicitará aos 

alunos a pesquisa a respeito de contos africanos e afrodescendentes, seus mitos e 

suas lendas. Essa atividade poderá expandir-se, solicitando que os alunos 

pesquisem também músicas dos mais variados estilos cujas letras remetam a 

temática racial ou das influências negras na constituição da sociedade brasileira. 

 

Seguem dois exemplos de contos e canções que poderão ser utilizados 

nessas aulas oficinas: 

 

A separação do Céu e da Terra 

 
(...) Dizem que houve um tempo no qual o céu e a Terra eram 

uma coisa só. Oxalá vivia com a deusa Odudua dentro de uma grande 
cabaça. (Não custa advertir que Oxalá representa o céu e Odudua a Terra). 

 
(...) Uma casa bem exígua e desconfortável, esta. Um lugar, de fato, 

muito incômodo para se viver. Na verdade – porque não dizer tudo? – não 
passava de um muquifo indigno. Pior, mil vezes pior, do que morar numa 
maloca ou numa palafita. Porque – misericórdia! – não cabia mais nada ali 
dentro senão as duas pobres divindades. (E dizer-se que foi numa tal 
morada que, num tempo muito remoto, dois dos deuses mais importantes 
do universo – o deus do céu e a deusa da terra – tiveram que residir, sabe-
se lá porque fardos!). 



 
FRANCHINI,A.S. & SEGANFREDO,Carmem. As melhores histórias 

da Mitologia Africana.p.25-28. Ed. Artes e Ofícios.Porto Alegre,2011. 
 
 
 
 
 
 
 

O CANTO DAS TRÊS RAÇAS – Clara Nunes 
 
 

 

Ninguém ouviu 

Um soluçar de dor  
No canto do Brasil 

 
(...)Negro entoou  
Um canto de revolta pelos 
ares No Quilombo dos 
Palmares Onde se refugiou 

 
Esse canto que devia 

Ser um canto de alegria 

Soa apenas 

Como um soluçar de dor. 

 
Clara Nunes – O Canto das três raças 



 
Unidade 6 

 
 

Utilizando o Acervo da Caixa Temática nas Aulas de História do 
Ensino Fundamental 

 

1.Introdução 

 

Essa unidade final, apresenta sugestões aos professores da disciplina de 

História – e até mesmo de outras disciplinas – sobre como trabalhar com o acervo 

presente na Caixa Temática produzida nas aulas oficinas. Sabendo que os 

conteúdos apresentados nos livros didáticos de História do Ensino Fundamental não 

são suficientes para explicar a real importância da África e dos afrodescendentes na 

História do Brasil e na História Mundial, a utilização do material construído em 

conjunto entre professores e alunos que compõe a Caixa, poderá e deverá ser 

utilizado em diversos momentos ao longo do ano letivo em quaisquer das séries do 

ensino Médio, e dadas as devidas adaptações, também com as turmas do Ensino 

fundamental. Ao inserir as considerações sobre a África, desde a origem dos 

homens até a constituição dos reinos africanos, o professor terá materiais que 

venham não apenas ilustrar, mas também, tragam para a sala de aula, um pouco 

dessa história e cultura. Para tanto, é de extrema necessidade, que o professor, 

antes de utilizar-se desse material, tenha descrito em seu PTD como deseja utilizá-

lo, qual conteúdo e qual a intencionalidade de utilizá-lo naquele determinado 

conteúdo, procurando apresentar sempre que possível, um relato dos resultados do 

trabalho com esse material. 

 

Existe também, a possibilidade constante de complementação do acervo da 

Caixa, como por exemplo, a introdução de jogos matemáticos de origem africana, 

como a Mankala, objetos de artesanato, receitas tradicionais africanas, imagens 

desenhadas pelos alunos representando as lendas estudadas na confecção da 

Caixa, entre outros, dependendo da participação dos colegas professores e também 

dos alunos. 



 

2. Objetivos 
 
 

Subsidiar os professores no trabalho com os conteúdos da História e cultura 

afrobrasileira e africana, afim de que possam ser elaborados ao longo do ano, 

diversas atividades relacionadas à temática afim de que as mesmas, constituam 

material a ser exposto no evento de culminância do dia 20 de novembro – Dia da 

Consciência Negra. 

 
 
 

 

3.Encaminhamentos Metodológicos 
 
 

O professor deverá introduzir os conteúdos da História e Cultura Afrobrasileira 

e Africana, a partir da temática étnico racial. Primeiramente, o professor deverá 

questionar seus alunos sobre os seguintes assuntos: 

 

*O que vocês pensam sobre racismo? 
 
 
*Existem raças superiores à outras? 
 
 
*Qual o seu pertencimento racial e como você se sente a esse respeito? 
 
 

A partir das respostas dos alunos, o professor deverá iniciar a condução das 

discussões sobre a presença negra no Brasil, sobre as origens da humanidade e a 

História da Continente Africano. A partir disso, o professor discutirá com a turma, 

diversos textos de apoio que serão analisados em grupo, onde cada um (grupo) 

apresentará e registrará suas impressões sobre o texto lido. Ao final dessas aulas, 

será solicitado a cada grupo, a produção de banners, cartazes e dramatizações 

representando a população negra afrodescendente, sua cultura e sua importância 

em nossa sociedade. 
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