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O que é ser afrodescendente?

A riqueza Humana consiste na diversidade cultural religiosa do presente e do passado. - Willian M. Schneider

1. Introdução:
Há muito educar deixou de ser uma tarefa com objetivo finito, ou seja, não podemos 

mais afirmar  que o processo educacional  se encerre,  ou  seja,  limitado ao espaço escolar. 

Assim, é que o processo educacional tem como meta a formação plena do indivíduo, e nessa 

jornada não podemos deixar à margem a diversidade cultural que nos cerca e nos constitui  

enquanto sociedade e nação.

A  diversidade  cultural  é  tema  previsto  nos  documentos  educacionais  que  regem  a 

elaboração do currículo mínimo de nossos alunos, porém, mais do que ser um conteúdo a mais 

para ser estudado, compreender toda a amplitude da diversidade cultural de nossa constituição 

é compreender quem somos. 

 Em primeiro lugar, convém elucidar que ao falarmos do diverso não buscamos discutir o 

que nos faz  diferentes,  mas sim tentamos analisar  quais  aspectos  compõe nossa unidade 

cultura e social. 

Logo, o  diverso não é senão a compreensão dos aspectos vários que compõe nossa 

unidade, visto que unidade não implica em anulação das diferenças, mas sim os aspectos que 

nos aproximam e nos tornam pertencentes e participantes de um sentimento de unidade.

Em  segundo  lugar,  voltarmos  nossa  atenção  aos  aspectos  afrodescentes  de  nossa 

história  e  cultura,  não  é  senão  buscar  conhecer  os  primórdios  de  uma  de  nossas  fontes 

culturais, pois os povos africanos nos deram parte do que hoje tomamos e praticamos como 

nossos hábitos, costumes e tradições. A outra partem advém de nosso indígenas – merecem 

sim nossa atenção, mas não neste momento.

Não é segredo que por séculos, não apenas no Brasil, mas por todo mundo, os povos de 

origem africana e negros de modo geral, foram alvo de discriminação; foram concebidos como 

sendo de origem inferior – não merecedores dos direitos ontológicos básicos. Há pouco que os 

negros e sua cultura foram tratados e vistos com o respeito dispensado à outra cultura. 

Portanto,  compreender  e  refletir  sobre  os  rituais,  tradições,  costumes  e  hábitos 

afrodescendentes de nossa cultura não é senão uma forma de respeitar, posto que buscamos 

compreender e reconhecer a legitimidade de nosso lado afrodescendente. 



Vale  salientar  que  não  pretendemos alimentar  ou  mesmo propagar  uma postura  de 

exaltação, mas sim tentamos mostrar aos nossos alunos de que maneira a cultura afro está na 

raiz de nossa cultura, do nosso ser brasileiro. 

Dessa forma, este projeto tem como meta analisar a cultura afrodescendente sob vários  

ângulos e, por isso mesmo prevê a participação das várias disciplinas da grade curricular dos 

alunos.  Foram  pensados  temas  e  atividades  que  contemplam  as  múltiplas  áreas  de 

conhecimento  –  tudo  no  intuito  de  uma  compreensão  ampla  da  cultura  e  tradição 

afrodescendente.

2. Objetivo Geral:
O objetivo principal deste projeto é destacar os traços afrodescendentes presentes na cultura 

brasileira, e para tal, outros objetivos se entrelaçam:

 Analisar a contribuição dos povos afrodescendentes para a constituição não apenas de 

nossa cultura, mas principalmente de nossa identidade;

 Compreender de que forma traços afrodescendentes estão presentes em nossa tradição e 

costumes;

 Refletir sobre a história dos povos afrodescendentes em nossa nação;

 Perceber a importância da conquista dos direitos relativos aos povos afrodescendentes 

para a evolução dos direitos humanos;

 Valorizar a importância da cultura para a constituição de uma nação.

3.  Objetivos específicos:

 Analisar a cultura dos afrodescendentes a partir da leitura de contos e lendas tradicionais;

 Refletir sobre fatos históricos importantes envolvendo os povos afrodescendentes;

 Compreender  aspectos  de  ordem  humana,  natural  e  histórica  dos  povos 

afrodescendentes;

 Buscar a valorização do diverso na cultura brasileira;

 Salientar a importância dos povos afrodescendentes na formação de nossa nação;

4. Metodologia:
Todas  as  atividades  a  serem desenvolvidas  no  Projeto  serão  adequadas  a  cada  área  de 

conhecimento. Dessa forma, a metodologia será dividida a partir das disciplinas.

4.1. Língua Portuguesa:  a partir da leitura de textos, tais como lendas e contos, os alunos 

serão levados s reconhecer de que forma a transmissão da cultura se dá na oralidade, bem 

como as lendas e contos têm caráter formativo; os alunos terão também a oportunidade de 



buscar  e  conhecer  mais  sobre  a  formação de  nossa  língua,  levando em consideração as 

palavras de origem afrodescendentes que usamos e que foram acrescidas ao nosso léxico;

4.2. Geografia:  os  alunos  terão  a  oportunidade  de  conhecer  mais  sobre  o  território 

pertencente  aos  povos  afrodescendentes,  bem  como  mais  sobre  a  formação  de  nossa 

população  (Censo  2010);  será  possível  também  analisar  a  importância  dos  fatos  e 

reinvindicações dos povos afrodescendentes. A fim de atingir tais objetivos, os alunos deverão 

analisar  não  apenas  dados  recentes,  mas  também  textos  que  tratam  sobre  aspectos  da 

população dessa região;

4.3. História: os alunos terão a oportunidade de conhecer como os líderes afrodescendentes 

contribuíram sobremaneira não apenas para a luta e reconhecimento dos direitos de seu povo 

não apenas a nível regional ou local, mas mundial. Para tal, os alunos terão contato com textos 

que tratam da biografia de personalidades importantes desse contexto;

4.4. Ciências:  os alunos serão levados a conhecer aspectos naturais pertencentes a região 

dos povos afrodescendentes,  a fim de conhecer e valorizar as características próprias das 

regiões desse povos. E para chegarmos aos objetivos propostos, os alunos deverão partir de 

textos ou demais fontes de informação, para analisar os fatores biológicos e naturais.

4.5. Matemática:  os  alunos  terão  a  oportunidade  de  conhecer  a  participação  dos  povos 

afrodescendentes na formação de nossa população, a partir de dados precisos, tais como o 

CENSO. E a  partir  da  análise  de tais  dados,  poderão ter  uma visão mais  ampla  sobre  a  

questão do preconceito, do ser ou não ser afrodescendente, como outros.

4.6. Artes:  os alunos terão a oportunidade de analisar a cultura dos afrodescendentes sobre 

vários  aspectos:  na  formação  da  cultura  brasileira,  aspectos  da  cultura  afrodescendente; 

hábitos e costumes afrodescendentes incorporados e praticados por nós. Todas as atividades 

têm como objetivo,  não apenas conhecer uma outra cultura, mas o sentido vai  além, pois 

almeja valorizar o diverso de nossa cultura.

5. Recursos:
Os recursos poderão variar  –  tudo dependerá de acordo com as atividade planejada pelo 

professor. Mas de forma geral, os recursos necessários serão:

 Textos;

 Livros;

 Música;

 Vídeos;

 Quadro branco;

 Pincéis;



 Xérox. 

6. Apresentação dos resultados:
Tendo em vista que este projeto não se restringirá apenas à uma disciplina, os resultados 

poderão ser apresentados de diversas formas – a critério a ser definido pelo professor da 

disciplina.  Vale  ressaltar  que  na  disciplina  de  Artes,  os  alunos  serão  levados  a  produzir 

trabalhos relacionados a disciplina a ser estudada no decorrer do bimestre.

7. Período de Realização:
O projeto será realizado no 2º Bimestre de 2011 (de 02 de maio à 15 de julho). E os resultados 

poderão ser apresentados à medida em que cada professor desenvolver as atividades. 


