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HERANÇA AFROBRASILEIRA 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados: Arte: artes visuais, História, Língua Portuguesa 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA06IF]Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados às 

singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, política 

e cultural. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as 

aprendizagens, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, dinâmica de grupos, entrevistas, estudo dirigido, oficinas sobre o conteúdo abordado 

na aula, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, sarau literário, utilização de plataforma 

digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) e workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

Data show; computador; pincel para quadro branco; aparelho de som,  auditório ou outro espaço 

poderá ser utilizado em atividades interdisciplinares para o recebimento de visitas povos nativos 

(Quilombolas e Coordenação de políticas de proteção e promoção da igualdade racial- SEJUS)  

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Objetivos Gerais - Reconhecer e compreender o significado da África na formação do povo 

brasileiro para combater a hierarquização dos negros na história do Brasil. Identificar o papel do 
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europeu no processo de colonização do Brasil, considerando os aspectos econômicos, sociais 

e culturais e seus reflexos nos dias atuais. Compreender as relações entre as matrizes africanas 

e seu impacto na construção da cultura afro-brasileira. Reconhecer o papel das ciências 

humanas e sociais para o compreensão Afro-brasileira para leitura crítico reflexiva da sociedade 

atual e a origem de suas desigualdades. 

Objetivos Específicos-   

Compreender: 

- relações entre Brasil-África ao longo do século XIX; 

-  cultura africana, sincretismo, miscigenação, Brasil/África e a formação do Atlântico Negro; 

-  Entender a formação de quilombos no Brasil e da identidade negra; 

-  Analisar a diáspora africana nas Américas; a Diáspora Africana no Brasil; 

-  Debater o racismo no Brasil. 

Atividades iniciais: Roda de Conversa sobre saberes prévios sobre a África, documentários 

apresentando a África e desconstruindo estereótipos quanto às religiões, quanto aos costumes, 

alimentos e vestimentas. Reflexão sobre a visão eurocêntrica de África propagada 

historicamente. Vivências de reconhecimento e empoderamento do fenótipo afrodescendente. 

Durante todo o percurso da eletiva haverá participação do estudante, sendo a mesma conduzida 

e adequada às demandas trazidas nas interações. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Produção Textual (Resenha/Resumo), Estudos Dirigidos, diálogos acerca de práticas sociais, 

debates estruturados, vivências e experimentações mediadas. 
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Links possíveis: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6mYAmUVG80 

http://www.africanidades.com 

https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8 
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