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Resumo: 

 

O tema do trabalho é sobre o movimento de 
resistência Frente Negra Brasileira, uma 
organização que foi fundada em 1931 e se 
tornou a mais importante organização política 
de massa do século XX. A Frente Negra 
procurou inserir os negros dentro da 
sociedade, incentivando que eles estudassem 
e lutassem por seus direitos. 

Torna-se de grande relevância esse trabalho 
para que os alunos e alunas possam perceber 
que os negros não aceitaram passivamente a 
condição imposta e que desde o período 
colonial até os dias de hoje, os negros e seus 
descendente resistiram e resistem das mais 
variadas formas contra o preconceito e o 
racismo, como foi o caso da Frente Negra que 
de organização social se transformou em 
partido político. 

Para implementação deste projeto pretende-se 
trabalhar com o livro Frente Negra Brasileira – 
depoimentos, organizado por Quilombhoje 
com entrevistas e textos de Márcio Barbosa. 

Palavras-chave: 
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Formato do Material Didático:  Unidade didática. 

Público: 
 

Alunos e alunas do 1º Ano A do Ensino Médio 
- período vespertino. 



Apresentação 

 

 O trabalho Frente Negra Brasileira – 1931 a 1937, foi desenvolvido para os 

alunos do 1º Ano A do Ensino Médio, do período vespertino, do Colégio Estadual 

Marechal Castelo Branco – Ensino Fundamental, Médio e Normal, situado na rua 

Vinte nº 655, centro. 

 O objetivo principal desta unidade didática é estudar a organização Frente 

Negra Brasileira e compreender a importância dessa organização para a população 

negra na década de 1930. Também faz parte dos objetivos mostrar aos alunos e 

alunas as formas de resistência dos negros contra o preconceito e o racismo e 

perceber quais os objetivos da organização Frente Negra Brasileira ao transformar 

a mesma em partido político. 

 Atualmente existem vários movimentos negros que procuram acabar com o 

preconceito e a desigualdade entre brancos e negros. Mas essa luta é anterior à 

abolição da escravatura. Mesmo antes da abolição os negros sempre resistiram à 

escravidão e usaram as mais diversas formas para conquistar a liberdade, mas a 

partir da abolição do trabalho escravo, eles vão criar organizações para tentar acabar 

com o racismo e a desigualdade. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Lei nº 

9131/95: 

 

[...] far-se-á por diferentes meios, inclusive, a realização de projetos de 
diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e 
estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios 
da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da nação, 
destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas de conhecimentos, 
de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social, tais 
como: Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luis Gama, Cruz e 
Souza, João Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia 
Leite, Solano Trindade, Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia 
Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis 
Moura, Abdias do Nascimento, Henrique Antunes  Cunha, Tereza Santos, 
Emmanuel Araujo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, entre 
outros. (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 
MEC, 2013, pág. 506.) 

 



 E com a Lei nº 9131/95, Art. 2º paragráfo 2:  

  

O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 
reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos povos 
afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de 
valorização  das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 
européias e asiáticas. (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 
Educação Básica, MEC, 2013, pág. 512.) 

 

 O tema deste trabalho é o estudo sobre a Frente Negra Brasileira, uma 

organização fundada em 1931, com o objetivo de incentivar a participação do povo 

negro na vida social e política do país, que procurou inserir os negros dentro da 

sociedade, incentivando para que os mesmos estudassem e lutassem por seu 

direitos. 

 Torna-se de grande relevância esse trabalho para que os(as) alunos(as) 

possam perceber que os negros não aceitaram passivamente a condição imposta e 

que desde o período colonial até os dias de hoje, os negros e seus descendentes 

resistiram e resistem das mais variadas formas contra ao preconceito e  o racismo. 

 O problema levantado é o pouco conhecimento por parte dos(as) alunos(as) 

sobre os movimentos de resistência do povo africano e afro-brasileiros no Brasil. 

 Com esse trabalho pretende-se ampliar o conhecimento dos(as) 

educandos(as) sobre como o povo africano e afro-brasileiro contribuiu para o 

desenvolvimento econômico, cultural e político de nosso país, bem como demonstrar 

que desde o começo do século XX, os negros tentaram traçar uma história de 

organização política. 
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ROTEIRO DO 1º ENCONTRO 

1 - Dados de Identificação – Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 

Professor PDE/2016 

Professor PDE: NÁDIA CECÍLIA AUGUSTO ASSUNÇÃO 

Área PDE: História 

NRE: Londrina - Pr 

Professor Orientador IES: Dr. Edméia Ribeiro 

IES Vinculada: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Escola de Implementação: 
Colégio Estadual Marechal Castelo Branco – Ensino 

Fundamental, Médio e Normal. 

Público Objeto da 

Intervenção: 

Alunos e alunas do 1º Ano A do Ensino Médio - 

Vespertino 

Título A Frente Negra Brasileira- 1931 a 1937 

 

TEMA: Organização Frente Negra Brasileira 

INTRODUÇÃO: 

A luta do negro para ser reconhecido como pessoa, como ser humano 

começou desde o momento em que ele chegou ao Brasil como escravo. 

 Segundo Valente,  

Como justificativa da escravidão negro-africana, os países colonialistas 
alegaram que os negros pertenciam a uma raça inferior, possuíam 
costumes primitivos, e por isso era necessário que  fossem civilizados e 
cristianizados. (1997, p. 23) 

 Após a abolição da escravatura, foram várias as associações que surgiram 

para combater o preconceito e a discriminação racial (VALENTE, 1997). 

 Em 1931 foi fundada a Frente Negra Brasileira, uma organização que 

ofereceu a população marginalizada, possibilidades de organização, educação e 

ajuda no combate à discriminação racial. Incentivou a conquista de posições dentro 

da sociedade e a aquisição de bens (BARBOSA, 1998). 

 



OBJETIVOS:  

   Compreender a importância da organização Frente Negra Brasileira para a 

população negra na década de 1930. 

   Entender como a organização Frente Negra Brasileira tomou forma na 

década de 1930. 

ESTRATÉGIA:  

   Apresentação do projeto de pesquisa e implementação para alunos e alunas. 

   Conversa informal referente ao tema, dando oportunidade aos alunos e 

alunas de expressarem suas ideias prévias acerca do assunto. 

ATIVIDADES: 

   Música – Clara Nunes: O canto das três raças.  

https://www.youtube.com/watch?v=Swbt2HGmXmY acessado em 29/09/2016. 

   Debate sobre o tema. 

RECURSOS: 

   Sala, quadro de giz e TV pendrive 

DURAÇÃO: 

 3 aulas 

REFERÊNCIAS: 

 
ANDREWS, George Reid. Negros e Brancos em São Paulo (1888 – 1988)/trad. 
Magda Lopes. Bauru, SP: EDUSC, 1998. 
 
BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília, 
MEC, 2013 
 
CULTNE – Frente Negra Brasileira – Parte 1 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug Acesso em: 27/06/2016. 
 
CULTNE – Frente Negra Brasileira. – Parte 2 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=E9wfuqzbyfg Acesso em: 27/06/2016. 
 
CULTNE – Frente Negra Brasileira. – Parte 3 Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw  Acesso em: 27/062016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Swbt2HGmXmY
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug
https://www.youtube.com/watch?v=E9wfuqzbyfg
https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw


Frente Negro Brasileiro: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4  Acesso em: 27/06/2016. 
 
GOMES, Flávio dos Santos. Negros e Política (1888 – 1937). Rio de Janeiro: Zahar, 
2005. 
 
Movimento Negro na Primeira República: imprensa negra e FNB. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oNDBN4S1skY  Acesso em: 27/06/2016. 
 
NUNES, Clara. Clara Nunes Sempre. Som Livre CD (Rimo), 2008, CD.  
https://www.youtube.com/watch?v=Swbt2HGmXmY acessado em 29/09/2016. 
 
 
PEREIRA, Amauri Mendes. Trajetória e Perspectivas do Movimento Negro 
Brasileiro. Belo Horizonte: Nandyala, 2008. 
 
PINTO, Regina Pahim. O movimento negro em São Paulo: a luta e identidade. 
Ponta Grossa: editora UEPG; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2013. 
 
QUILOMBHOJE, (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos/entrevistas e textos: 
Márcio Barbosa. São Paulo, 1998. 
 
SPIELBERG, Steven. Amistad: EUA, 1997: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rRebrV3z1kw  Acesso em 27/06/2016. 
 
VALENTE, Ana Lúcia E. F. Ser negro no Brasil hoje. São Paulo, Moderna, 1959. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4
http://www.youtube.com/watch?v=oNDBN4S1skY
https://www.youtube.com/watch?v=Swbt2HGmXmY
https://www.youtube.com/watch?v=rRebrV3z1kw
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TEMA: Depoimentos dos principais líderes da Frente Negra Brasileira 

INTRODUÇÃO: 

 O trabalho a ser desenvolvido com os(as) alunos(as), terá como 

embasamento teórico o livro: Frente Negra Brasileira – depoimentos, organizado por 

Quilombhoje, com entrevistas e textos de Márcio Barbosa. Será realizada a leitura 

dos depoimentos de Aristides Barbosa, integrante da Frente, Francisco Lucrécio, que 

fez parte da diretoria, José Correia Leite que foi integrante da Frente e editor do jornal 

O Clarim da Alvorada e os integrantes Marcello Orlando Ribeiro e Placidino 

Damaceno Motta.  

OBJETIVOS: 

 Compreender a participação dos diversos membros da organização Frente 

Negra Brasileira. 

 Aprimorar a leitura dos alunos e alunas acerca dos movimentos de 

resistência negra no Brasil. 

 



ESTRATÉGIA: 

 Divisão dos alunos e alunas em 5 grupos. 

 Leitura do livro Frente Negra Brasileira – depoimentos, organizado por 

Quilombhoje, com entrevistas e textos de Márcio Barbosa. 

ATIVIDADES: 

 Leitura 

RECURSOS: 

 Sala, quadro de giz e xerox de partes do livro. 

DURAÇÃO: 

 4 aulas 

REFERÊNCIAS: 

QUILOMBHOJE, (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos/entrevistas e textos: 
Márcio Barbosa. São Paulo, 1998. 
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TEMA: Reflexões sobre a formação e organização da Frente Negra Brasileira 

INTRODUÇÃO: 

 Após leitura e análise dos depoimentos, os educandos conhecerão como a 

Frente Negra Brasileira se organizava. A partir de reflexões sobre o tema abordado 

faremos questionamentos/debates buscando compreender a importância desse 

movimento para comunidade afrodescendente.  

 Espera-se que os alunos compreendam a importância da organização Frente 

Negra Brasileira, como um movimento de resistência contra a discriminação e o 

racismo. O debate será conduzido através de questões norteadoras que levem os 

(as) alunos (as)  a refletir sobre a questão da resistência negra no Brasil.  

OBJETIVOS: 

 Analisar essa associação como forma de resistência do povo negro. 

 Identificar quais os objetivos da organização Frente Negra Brasileira ao 

transformar a mesma em partido político. 



ESTRATÉGIA: 

 Debate a partir da leitura do livro Frente Negra Brasileira – depoimentos, 

organizado por Quilombhoje, com entrevistas e textos de Márcio Barbosa. 

ATIVIDADES: 

 Roteiro para debate. 

RECURSOS: 

 Sala de aula, quadro de giz e xerox de partes do livro. 

DURAÇÃO: 

 3 aulas 

REFERÊNCIAS: 

QUILOMBHOJE, (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos/entrevistas e textos: 
Márcio Barbosa. São Paulo, 1998. 



ANEXO 
 
ROTEIRO PARA O DEBATE: 
 

1) Criação do jornal O Novo Horizonte. 
 

2) Frente Negra Brasileira X outras entidades: características e diferenças entre 
elas. 
 

3) José Correia Leite X Frente Negra Brasileira: ideologia. 
 

4) Conquistas da Organização Frente Negra Brasileira. 
 

5) Importância cultural da Organização Frente Negra Brasileira e seus membros. 
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TEMA: O uso de vídeo como recurso pedagógico. 

INTRODUÇÃO: 

 A Frente Negra Brasileira foi sem dúvida nenhuma uma organização de 

grande importância para o povo negro na década de 1930, representando o negro e 

lutando pelos seus direitos. Contribuiu para a formação de um cidadão e cidadã que 

luta por seus direitos e participa ativamente da política. Foi primordial na época para 

os negros e deixou semente para as próximas organizações.  

OBJETIVOS: 

 Mostrar a importância dos negros na formação da sociedade brasileira. 

 Entender a luta o povo negro para serem integrados na sociedade brasileira. 

 Debater a questão do preconceito em todos os espaços sociais. 

ESTRATÉGIA: 

 Visualização de vídeos que tratam do tema organização Frente Negra 

Brasileira. 

 https://www.youtube.com/watch?v=oNDBN4S1skY 

http://www.youtube.com/watch?v=oNDBN4S1skY


 https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4 

 https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug 

 https://www.youtube.com/watch?v=E9wfuqzbyfg 

 https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw 

 

ATIVIDADES: 

 Debate sobre os vídeos. 

RECURSOS: 

 Sala de aula, quadro de giz e tv pendrive. 

DURAÇÃO: 

 4 aulas. 

REFERÊNCIAS: 

CULTNE – Frente Negra Brasileira – Parte 1 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug Acesso em: 27/06/2016. 
 
CULTNE – Frente Negra Brasileira. – Parte 2 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=E9wfuqzbyfg Acesso em: 27/06/2016. 
 
CULTNE – Frente Negra Brasileira. – Parte 3 Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw  Acesso em: 27/062016. 
 
Frente Negro Brasileiro: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4  Acesso em: 27/06/2016. 
 
Movimento Negro na Primeira República: imprensa negra e FNB. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oNDBN4S1skY  Acesso em: 27/06/2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4
https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug
https://www.youtube.com/watch?v=E9wfuqzbyfg
https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw
https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw
https://www.youtube.com/watch?v=j4H-dqC4Kug
https://www.youtube.com/watch?v=E9wfuqzbyfg
https://www.youtube.com/watch?v=jI_SOM-moSw
https://www.youtube.com/watch?v=fFHX7WqjhX4
http://www.youtube.com/watch?v=oNDBN4S1skY


ANEXO 
 
 

1) Atividades em grupo: análise dos vídeos e elaboração de síntese para 

exposição em sala. 
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TEMA: O uso de filme na construção conhecimento. 

INTRODUÇÃO: 

 Durante muito tempo os relatos de história procuraram ocultar a rebeldia dos 

negros contra a escravidão e o negro era visto como um povo pacífico. 

(VALENTE,1997) Mas o povo negro sempre resistiu a escravidão de todas as formas 

possíveis, através das rebeliões, fugas, suicídios, formação de quilombos. 

 Para Fraga e Albuquerque (2010), ao resistir a escravidão, a população negra 

terminou contribuindo para fortalecer a ideia de liberdade e cidadania.  

 A intenção de passar esse trecho de filme é mostrar aos (as) alunos (as) como 

eram as viagens dos negros e negras em navios negreiros para incentivá-los a refletir 

sobre as formas de tratamento que eram submetidos dentros desses navios. Mostrar 

ainda que um filme é uma fonte de conhecimento.  

 

 



OBJETIVOS: 

 Refletir sobre os vídeos e analisar as formas de tratamento no período da 

escravidão. 

 Discutir e perceber a discriminação e segregação. 

ESTRATÉGIA: 

 Trecho do Filme Amistad com duração de 8 minutos, ano 1997, direção de 

Steven Spielberg. O filme narra a viagem de um navio negreiro e a tomada 

deste pelos negros que haviam sido escravizados na tentativa de retornar a 

África. A intenção de passar esse trecho do filme é mostrar aos (às) alunos 

(as) como eram as viagens dos negros em navios negreiros.  

 SPIELBERG, Steven. Amistad: EUA, 1997: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rRebrV3z1kw  Acesso em 27/06/2016. 
 

ATIVIDADES: 

 Roteiro para debate. 

RECURSOS: 

 Sala de aula, quadro de giz e tv pendrive, trecho do filme Amistad. 

DURAÇÃO: 

 3 aulas. 

REFERÊNCIAS: 

 SPIELBERG, Steven. Amistad: EUA, 1997: Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rRebrV3z1kw  Acesso em 27/06/2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRebrV3z1kw
https://www.youtube.com/watch?v=rRebrV3z1kw


ANEXO 
 
Refletir sobre o vídeo e analisar: 
 
 

1) Tratamento dos negros africanos nos navios negreiros. 

2) A alimentação dos negros nos navios. 

3) Formas de tratamento ao chegar no Brasil. 
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TEMA: Estatutos da Frente Negra Brasileira 

INTRODUÇÃO: 

 A Frente Negra Brasileira foi uma organização muito importante para a 

população negra na década de 1930. Nos estatutos da organização, o primeiro 

capítulo estabelece: 

 

Fica fundada em São Paulo, para se irradiar  por todo o Brasil, a Frente 
Negra Brasileira,  união política e social da  Gente Negra Nacional, para  a   
afirmação dos direitos históricos da  mesma, em virtude da sua atividade 
material  e moral no  passado e para reivindicação dos seus direitos sociais 
e políticas atuais, na comunhão brasileira. (PEREIRA, 2008, p.33). 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer os estatutos que regiam a organização Frente Negra Brasileira. 

 Reconhecer os valores atribuídos à população negra no Brasil. 

 



ESTRATÉGIA: 

 Leitura do Estatuto da Frente Negra Brasileira. 

ATIVIDADES: 

 Leitura. 

 Os (às) educandos (as) vão escolher e tecer comentários referente ao artigo 

escolhido, bem como abrir debate sobre o tema. 

RECURSOS: 

 Sala de aula, quadro de giz e impressos dos estatutos da Frente Negra 

Brasileira. 

DURAÇÃO: 

 3 aulas. 

REFERÊNCIAS: 

QUILOMBHOJE, (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos/entrevistas e textos: 
Márcio Barbosa. São Paulo, 1998. 
 



ANEXOS 
 

Estatutos da Frente Negra Brasileira 
 
 Art. 1º - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo 

o Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e social da Gente Negra Nacional, 

para afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade 

material e moral no passado e para reivindicação de seus direitos sociais e 

políticos atuais na Comunhão Brasileira. 

 Art. 2º - Podem pertencer à Frente Negra Brasileira todos os membros da 

Gente Negra Brasileira de ambos os sexos, uma vez capazes, segundo a lei básica 

nacional. 

 Art. 3º - A Frente Negra Brasileira, como força social, visa à elevação moral, 

intelectual, artística, técnica, profissional e física: assistência, proteção e defesa 

social, jurídica, econômica e do trabalho da Gente Negra. 

 § único – Para execução do art. 3º, criará cooperativas econômicas, escolas 

técnicas e de ciências e artes, e campos de esportes dentro de uma finalidade 

rigorosamente brasileira. 

 Art. 4º - Como força política organizada, a Frente Negra Brasileira, para 

mais perfeitamente alcançar os seus fins sociais, pleiteará, dentro da ordem legal 

instituída no Brasil, os cargos eletivos de representação da Gente Negra Brasileira, 

efetivando a sua ação político-social em sentido rigorosamente brasileiro. 

 Art. 5º - Todos os meios legais de organização necessários à consecução 

dos fins da Frente Negra Brasileira serão distribuídos em tantos departamentos de 

ação quantos forem precisos, constando de regulamento especial. 

 Art. 6º - A Frente Negra Brasileira é dirigida por um Grande Conselho, 

soberano e responsável, constando de 20 membros, estabelecendo-se dentro dele 

o chefe e o Secretário, sendo outros cargos necessários preenchidos a critério do 

Presidente. Este Conselho é ajudado em sua gestão pelo Conselho Auxiliar, 

formado pelos cabos distritais da Capital. 

 Art. 7º - O Presidente da Frente Negra Brasileira é a máxima autoridade e o 

supremo representante da Frente Negra Brasileira, e a sua ação se limita pelos 

princípios que a orientam. 

 Art. 8º - A Frente Negra Brasileira representa-se ativa e passivamente, 

judicial e extra-judicialmente pelo Grande Conselho, na pessoa do Presidente, e 



na falta deste por m dos outros diretores. Os membros não respondem, 

subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 

 Art.9º - Têm força de lei os regulamentos, ordens, avisos e comunicações 

emanadas pelo Grande Conselho, e os casos omissos nestes Estatutos serão 

regidos pelas leis e praxes em vigor no País. 

 Art. 10º - A Frente Negra Brasileira somente se extinguirá pela vontade 

unânime do Grande Conselho e da maioria do Conselho Auxiliar e de todos os 

sócios reunidos na Assembleia Geral Especial, convocada pelo Presidente Geral 

em harmonia com o Grande Conselho. Se, por acaso, for extinta, seus bens 

passarão para uma sociedade beneficente de gente negra, que se mostrar digna 

da doação. 

 Estes Estatutos são irreformáveis nos artigos 1º, 2º, 6º e 7º, a não ser por 

vontade unânime dos conselheiros. 

 
Estatutos aprovados em 12/10/31, “perante mil e tantos negros” (conforme é 
afirmado no texto de sua publicação), publicados no Diário Oficial e 
registrados em 4 de novembro de 1931. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

ROTEIRO DO 7º ENCONTRO 

1 - Dados de Identificação – Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 

Professor PDE/2016 

Professor PDE: NÁDIA CECÍLIA AUGUSTO ASSUNÇÃO 

Área PDE: História 

NRE: Londrina - Pr 

Professor Orientador IES: Dr. Edméia Ribeiro 

IES Vinculada: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Escola de Implementação: 
Colégio Estadual Marechal Castelo Branco – Ensino 

Fundamental, Médio e Normal. 

Público Objeto da 

Intervenção: 

Alunos e alunas do 1º Ano A do Ensino Médio - 

Vespertino 

Título A Frente Negra Brasileira- 1931 a 1937 

 

TEMA: Histórias em quadrinhos como recurso pedagógico. 

INTRODUÇÃO: 

 A Frente Negra criou o Departamento de Instrução ou da Cultura que cuidava 

da parte educacional. Tinha curso primário, curso de alfabelização de adultos e curso 

de formação social (PINTO, 2013). Chegou a propor a criação de uma instituição 

escolar  chamada Liceu Palmares (GOMES, 2005).  

 Os (as) alunos (as) farão a elaboração de histórias em quadrinhos com a 

temática Frente Negra Brasileira. A inteção é que conheçam a história a Frente 

Negra e produzam histórias destacando a presença do negro na sociedade e suas 

formas de resistência, buscando seu lugar na sociedade na qual está inserido.  

OBJETIVOS: 

 Compreender a história da Frente Negra Brasileira através da história em 

quadrinhos. 

 Reconhecer a importância da mistura de raças na formação da sociedade 

brasileira. 



ESTRATÉGIA: 

 Histórias em quadrinhos com a temática Frente Negra Brasileira. 

ATIVIDADES: 

 Elaboração de Histórias em quadrinhos. 

RECURSOS: 

 Papel sulfite e lápis de cor. 

DURAÇÃO: 

 4 aulas 

REFERÊNCIAS: 

QUILOMBHOJE, (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos/entrevistas e textos: 
Márcio Barbosa. São Paulo, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

ROTEIRO DO 8º ENCONTRO 

1 - Dados de Identificação – Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 

Professor PDE/2016 

Professor PDE: NÁDIA CECÍLIA AUGUSTO ASSUNÇÃO 

Área PDE: História 

NRE: Londrina - Pr 

Professor Orientador IES: Dr. Edméia Ribeiro 

IES Vinculada: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Escola de Implementação: 
Colégio Estadual Marechal Castelo Branco – Ensino 

Fundamental, Médio e Normal. 

Público Objeto da 

Intervenção: 

Alunos e alunas do 1º Ano A do Ensino Médio - 

Vespertino 

Título A Frente Negra Brasileira- 1931 a 1937 

 

TEMA: O uso de fantoches na elaboração de vídeo. 

INTRODUÇÃO: 

 A Frente Negra possuía um departamento de imprensa que era encarregado 

de publicar o jornal A Voz da Raça, porta-voz da entidade, esse  jornal tratava das 

coisas da raça negra e de vez em quando noticiava um fato em que um negro tinha 

sido envolvido (BARBOSA, 1998); departamento musical; departamento dramático, 

que funcionava o conjunto Dramático (PINTO, 2013).  

 Os alunos (as) serão organizados em grupos de 5 pessoas e cada grupos fará 

a gravação de um vídeo com a apresentação de fantoches com diálogo onde há 

divulgação do movimento Frente Negra Brasileira.  

 A próxima etapa será apresentar o vídeo para os demais grupos e para outras 

salas.   

 

 



OBJETIVOS: 

 Entender a abrangência da organização Frente Negra não só na comunidade 

afrodescendente, mas também das diversas etnias. 

 Reconhecer a importância do negro na formação da sociedade brasileira. 

ESTRATÉGIA: 

 Gravação do vídeo com apresentação de fantoches com diálogo onde há 

divulgação do movimento Frente Negra Brasileira na qual ressalta a 

importância de todos conhecerem o movimento bem como da sua 

abrangência não só dentro da comunidade afrodescendente, mas também a 

participação das diversas etnias. 

ATIVIDADES: 

 Gravação de vídeo. 

 Apresentação do vídeo para os demais alunos (as) do colégio. 

 RECURSOS: 

 Bonecos fantoches e celular.  

DURAÇÃO: 

 5 aulas. 

REFERÊNCIAS: 

QUILOMBHOJE, (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos/entrevistas e textos: 
Márcio Barbosa. São Paulo, 1998. 
 


