
DÉCIMA TERCEIRA SEMANA 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

Cuidando da nossa história e da nossa cultura 

 

ATIVIDADE 1 

 
(Palavra cantada - África) 

https://www.youtube.com/watch?v=yGv47mv7874 

 

 

AFRICA 

Palavra Cantada 

 

Quem não sabe onde é o Sudão 

Saberá 

A Nigéria o Gabão 

Ruanda 

Quem não sabe onde fica o Senegal 

A Tanzânia e a Namíbia 

Guiné Bissau? 

Todo o povo do Japão 

Saberá 

De onde veio o 

Leão de Judá 

Alemanha e Canadá 

Saberão 

Toda a gente da Bahia 

Sabe já 

De onde vem a melodia 

Do ijexá 

O sol nasce todo dia 

Vem de lá 

https://www.youtube.com/watch?v=yGv47mv7874
https://www.letras.mus.br/palavra-cantada/


Entre o Oriente e Ocidente 

Onde fica? 

Qual a origem de gente? 

Onde fica? 

África fica no meio do mapa do mundo do 

Atlas da vida 

Áfricas ficam na África que fica lá e aqui 

África ficará 

Basta atravessar o mar 

Pra chegar 

Onde cresce o Baobá 

Pra saber 

Da floresta de Oxalá 

E male 

Do deserto de alah 

Do ilê 

Banto mulçumanamagô 

Yorubá 

 

 
 

(http://www.baixarmapas.com.br/mapa-da-africa/) 
 

 

a) Depois de ouvir a música do grupo Palavra Cantada e observar o mapa, 

podemos concluir que a África é um país ou um continente? 

http://www.baixarmapas.com.br/mapa-da-africa/


 

b) Quantos países você consegue contar no mapa da África? 

 

c) Marque no mapa, os países falados na música! 

 

d) Observando o mapa, qual o maior país africano? 

 

e) Qual o país mais ao sul? 

 

f) Qual o país mais ao norte? 

 

g) Qual o país mais a leste? 

 

h) Qual o país mais a oeste? 

 

i) Quais países fazem fronteira com Botsuana? 

 

j) Você já tinha ouvido falar de algum país africano? Qual? O que você sabe 

sobre ele? 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

África 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

África é o terceiro continente mais extenso (depois da Ásia e da América) 

com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total 

da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra (atrás da 

Ásia) com cerca de um bilhão de pessoas (estimativa para 2005 [1]), representando 

cerca de um sétimo da população mundial, e 54 países independentes. 

Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos trinta 

países mais pobres do mundo (com mais problemas de subnutrição, analfabetismo, 

baixa expectativa de vida), pelo menos 21 são africanos.[2]Apesar disso existem 

alguns países com um padrão de vida razoável, mas não existe nenhum país 

realmente desenvolvido na África. Maurícia e Seicheles têm uma qualidade de vida 

bastante razoável, como até a recente revolução também a Líbia. Ainda há outros 

países africanos com qualidade de vida e índices de desenvolvimento razoáveis, 

como a maior economia africana, a África do Sul(0,705) e outros países como 

Marrocos (0,676) Argélia(0,759), Tunísia (0,739), Egito(0,700), Botsuana(0,728), 

Cabo Verde(0,651), São Tomé e Príncipe(0,609), Congo(0,608), Gabão(0,702), 

Namíbia(0,645), Essuatíni(0,608), Gana(0,596), Zâmbia(0,591), Guiné 

Equatorial(0,588), Quênia(0,579), Angola (0,574),Camarões(0,563) e 

Zimbabwe(0,563)[4]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/�sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am�rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km�
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica#cite_note-esa.un.org-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subnutri��o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur�cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seicheles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/L�bia
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arg�lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tun�sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botsuana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/S�o_Tom�_e_Pr�ncipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep�blica_do_Congo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gab�o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nam�bia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Essuat�ni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Z�mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin�_Equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin�_Equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin�_Equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu�nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camar�es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica#cite_note-4


A África costuma ser regionalizada de duas formas. A primeira valoriza a 

localização dos países e os divide em cinco grupos : África setentrional,África 

Ocidental, África central,África Oriental e África meridional. A segunda 

regionalização usa critérios étnicos e culturais, como a religião e etnias 

predominantes em cada região, sendo dividida em dois grandes grupos, a África 

Branca ou setentrional, formada pelos oito países da África do norte, mais a 

Mauritânia e o Saara Ocidental, e a África Negra ou subsaariana, formada pelos 

outros 44 países do continente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica 

 

Agora nos diga!  

 

a) Qual o tamanho da África? 

 

b) Quantos países têm o continente? 

 

c) Todos os países africanos são pobres? 

 

d) Quais países africanos possuem razoável desenvolvimento econômico? 

 

e) Todos na África são negros? 

 

f) Quantos países fazem parte da África Negra 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

 
(O Perigo de uma história única) 

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

Quando ouvimos várias histórias sobre alguém ou algum lugar, somos capazes 

de formar uma opinião mais diversificada, com mais pontos de vista. No vídeo 

que acabamos de assistir, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie nos 

mostra o perigo de uma história única. O maior deles é o preconceito. A 

África tem sido vítima de uma história única sendo sempre lembrada como um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regionaliza��o
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_setentrional
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_central
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_meridional
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maurit�nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saara_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica_Negra
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica
https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ
http://valkirias.com.br/tag/chimamanda-ngozi-adichie/


lugar pobre e selvagem, e não como um lugar com riquezas e civilizações 

milenares, países desenvolvidos e uma cultura rica. 

   

Vamos fazer uma pesquisa. Pergunte as pessoas da sua casa o que elas sabem 

sobre a África, veja se elas têm uma história única sobre esse continente tão 

rico e bonito. Anote em seu caderno as informações que te contarem. Se 

desejar, envie para nós pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

 

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

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1XYCq4oKL40 

https://www.youtube.com/watch?v=YIBjuNvatrs
https://www.youtube.com/watch?v=1XYCq4oKL40


 
https://www.youtube.com/watch?v=uUW5lJ5tYeY 

 

Você observou que lá África eles fazem passinhos assim como nós aqui no 

Brasil? Você gosta de dançar? Sabe fazer passinhos? Então grave um vídeo 

com o celular arrasando no passinho e mande para a gente. Vamos fazer uma 

Batalha de Passinhos na internet.  

 

ATIVIDADE 5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duDByEwf1x0 

Depois de assistir ao filme, responda as perguntas em seu caderno. 

 

1. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

  

a. (  ) O filme Kiriku e a Feiticeira, conta a lenda de um bebê guerreiro que salvou a 

sua aldeia de uma feiticeira. 

b. (  ) O nome da Feiticeira é Karabá. 

https://www.youtube.com/watch?v=uUW5lJ5tYeY
https://www.youtube.com/watch?v=duDByEwf1x0


c. ( )Ainda na barriga da mãe, Kiriku ordena seu nascimento e ao nascer corta seu 

cordão umbilical. 

d. ( )Kiriku ao nascer demonstra ser medroso. 

e. ( )Kiriku se esconde no chapéu do tio e consegue salvá-lo da morte. 

f. ( )Uma bruxa mata a mãe de Kiriku. 

g. ( )Kiriku ao conhecer Karabá sente muita raiva dela. 

h.(  )Karabá é uma menina muito esperta. 

i. (  ) O sábio da montanha é um vilão que engana toda a aldeia. 

j. (  )No final do filme, Kiriku torna-se namorado de Karabá. 

 

 

MARQUE AS OPÇÕES CORRETAS. 

2. Explique porque a Feiticeira não quer ver as pessoas da aldeia na montanha 

para falar com o sábio?  

 

a. ( ) porque ele só diz a verdade, dessa forma as pessoas iríam descobrir seu 

segredo. 

b. (  ) porque ela domina a montanha e não quer intrusos por lá. 

c. (  )porque ele é mais poderoso que ela. 

d. (  )porque ele ilude as pessoas e dessa forma iria enganar a todos. 
 

3. Quem salva o tio de Kiriku das garras da Feiticeira quando esta tenta 

devorá-lo?  

 

a. (  ) kiriku que morde a perna da Feiticeira. 

b. (  )Karabá é enganada pela voz de Kiriku que, sai do chapéu, por isso ela pensa 

que o chapéu é mágico e pede o mesmo ao tio em troca da sua vida. 

c. (  ) Karabá é enganada pela voz de um rapaz da aldeia que, sai de um chapéu. Por 

isso ela pensa que o chapéu é mágico e o pede ao rapaz em troca da  vida do tio de 

Kiriku. 

d. ( ) Muitos membros da aldeia invadem a casa de Karabá e salvam o tio de Kiriku. 
 

4. Quem traz a água de volta para a aldeia? 

 

a. (  ) Kiriku 

b. (  )Um menino da aldeia que encontra por acaso um galho que prendia a água toda. 

c. (  ) a Mãe de Kiriku. 

d. (  ) o tio de Kiriku. 

 

5. Quem é o sábio da montanha?  

 

a. ( ) o avô de Kiriku 

b. ( ) o pai de Kiriku 

c. ( ) o tio de Kiriku 

d. ( ) um amigo de Kiriku 



 

6. O que Karabá fazia com os homens da aldeia?   

 

a. (  ) devorava todos 

b. (  ) colocava eles para trabalhar em sua mina de ouro. 

c. (  ) os transformavam 

d. (  )deixam todos em um presídio. 

 

7. Porque a Feiticeira sentia tanto ódio e maldade? 

 

8. Quem consegue livrar a Feiticeira da maldade que ela sentia? O que 

acontece após ela se livrar desse sentimento ruim? 

 

9. O filme apresenta aspectos da cultura:  

a. (  ) indígena 

b. (  ) africana 

c. (  ) ameríndia 

d. (  )americana 

 

10. Você gostou do filme? 

 

11. Comente sobre a cena que você mais gostou. 

 

12. O continente africano é repleto de lendas que tem como tema: espíritos 

de floresta, vampiros, fantasmas, bravos guerreiros, religiões, entre outros. 

A lenda apresentada no filme ”Kiriku” tem como tema:  

a. (  )religiões africanas 

b. (  )espíritos da floresta 

c. (  )bravos guerreiros 

d. (  )fantasmas 

 

13. “Kiriku e a Feiticeira” é um filme que retrata:  

a. (   ) A história de medo de uma aldeia indígena que vivia no controle da feiticeira 

Karabá. 

b. (   )A história de coragem, a curiosidade e a astúcia de Kiriku, um heróipequeno, 

que consegue libertar seu povo das maldades da feiticeira Karabá. 

c. (   ) A história de kiriku é a de um menino desobediente que sempre trazia o mal 

para sua comunidade. 

 

14-KIRIKU a todo o momento quer saber:  

a. (   ) Como destruir Karabá. 

b. (   ) Onde está o ouro que Karabá tomou da aldeia. 

c. (   )Porque Karabá é malvada. 

 

15- Por quantas vezes Kiriku salvou as crianças?  



a. (   ) 2 vezes. 

b. (   ) 3 vezes. 

c. (   ) 4 vezes. 

 

16-O filme exposto apresenta claramente características da cultura:  

a. (   ) Indígena 

b. (   ) Brasileira. 

c. (   ) Africana. 

 

17 - Explique com base no vídeo, quais características são essas. 

 

18-Segundo o filme, explique como o menino Kiriku era tratado pelas pessoas 

de sua aldeia. 

 

 19-O principal desejo que as pessoas da aldeia possuíam era o desejo de:  

a. (  ) Enriquecer. 

b. (   )Mudar para outro lugar. 

c. (   ) Liberdade. 

 

20 - Explique o porquê desse desejo. 

 

 
Retirado de: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-e-geografia-filme-
kiriku-e-a-feiticeira-6o-ano/ E  de: https://pt.scribd.com/doc/212625735/Atividade-Sobre-o-

Filme-Kiriku 

 

ATIVIDADE 6 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lj_EoGaAS9Q 

 

Enterro com dança em Gana que virou meme, mostra que a morte é 

encarada de outra forma na cultura africana 

 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-e-geografia-filme-kiriku-e-a-feiticeira-6o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-e-geografia-filme-kiriku-e-a-feiticeira-6o-ano/
https://pt.scribd.com/doc/212625735/Atividade-Sobre-o-Filme-Kiriku
https://pt.scribd.com/doc/212625735/Atividade-Sobre-o-Filme-Kiriku
https://www.youtube.com/watch?v=Lj_EoGaAS9Q


O meme que ficou famoso há cerca de um mês com homens vestidos 

de terno e óculos carregando caixões e dançando em funerais de Gana, 

mostra que a morte é encarada de outra forma no país africano. Mas não 

apenas por lá. Em outras culturas africanas os enterros são vistos como 

momentos de celebrar a vida da pessoa, e não somente de dor, como ocorre 

no Brasil. Nas religiões de matriz africana, a morte é vista como passagem, 

um rito de retorno, e não como fim. 

Foi assim com o líder sul-africano Nelson Mandela. Quando ele 

morreu milhares de pessoas foram para suas casas dançar em sua 

homenagem. No caso de Gana, segundo documentário feito pela rede 

britânica BBC, "os carregadores de caixões (pallbearers) elevam o ânimo nos 

funerais. As famílias pagam pelos seus serviços para que se possam despedir 

dos seus entes queridos desta forma". Os agentes funerais perguntam aos 

clientes se eles querem que o enterro tenha um "espetáculo". "Decidi dar a 

minha mãe uma viagem dançante para o criador", diz o cliente do vídeo 

original, que viralizou em 2015, ao som da música eletrônica Astronomia 

2K19, de Stephan F. 

De acordo com a CNN, a cerimônia de despedida pode durar até sete 

dias, atraindo milhares de pessoas enfeitadas com mantos vermelhos e 

pretos e joias de ouro. Por conta do isolamento social imposto pela Covid-19, 

o novo coronavírus, o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, suspendeu 

todas as reuniões públicas em meados de março, incluindo os enterros, que 

foram limitados a não mais de 25 pessoas. 

Apertar a mão da família do falecido é uma tradição profundamente 

enraizada em muitas tribos do Gana que ocorre há centenas de anos e se 

tornou uma parte obrigatória de cerimônias para mostrar respeito pelos 

mortos, diz a rainha Naa Tsotsoo Soyoo I. "Uma parte significativa dos 

funerais está reunindo famílias para abraçar através de apertos de mão, 

abraços e lamentar muito próximas umas das outras. A implicação imediata 

do que está acontecendo agora é que as famílias não poderão se conectar. 

Isso é algo que nunca aconteceu em gerações e definitivamente terá um 

impacto social", disse Naa, para a CNN. 
https://br.noticias.yahoo.com/enterro-dan%C3%A7a-gana-meme-a-morte-encarada-outra-

forma-cultura-africana-145148561.html 

https://www.youtube.com/watch?v=EroOICwfD3g
https://www.youtube.com/watch?v=EroOICwfD3g
https://www.youtube.com/watch?v=EroOICwfD3g
https://www.youtube.com/watch?v=bPlZlyW0Tlk
https://www.youtube.com/watch?v=bPlZlyW0Tlk
https://www.youtube.com/watch?v=bPlZlyW0Tlk
https://br.noticias.yahoo.com/enterro-dan�a-gana-meme-a-morte-encarada-outra-forma-cultura-africana-145148561.html
https://br.noticias.yahoo.com/enterro-dan�a-gana-meme-a-morte-encarada-outra-forma-cultura-africana-145148561.html


 
https://oglobo.globo.com/cultura/entenda-meme-do-caixao-viral-que-tomou-internet-

durante-quarentena-24364792 

 

Depois de ver o vídeo e ler o artigo responda em seu caderno! 

 

a) Qual o motivo de em Gana eles dançarem durante o velório e o funeral? 

 

b) O que você acha disso? 

 

c) Em função do coronavírus, como estão sendo realizados os velórios em 

Gana? 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/entenda-meme-do-caixao-viral-que-tomou-internet-durante-quarentena-24364792
https://oglobo.globo.com/cultura/entenda-meme-do-caixao-viral-que-tomou-internet-durante-quarentena-24364792
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s


Hoje em dia a maior parte da população brasileira, 54%, é composta de 

pessoas que se declaram negras, ou seja seus antepassados tiveram origem na 

África. Como os africanos chegaram aqui no Brasil? Faça uma redação nos 

contando essa história! 

 

 

 

ATIVIDADE 8 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=33-9334zP3M 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eQd1J1uG9tc 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zHFfLuUD8Dw 

https://www.youtube.com/watch?v=33-9334zP3M
https://www.youtube.com/watch?v=eQd1J1uG9tc
https://www.youtube.com/watch?v=zHFfLuUD8Dw


 

 
http://sambio.org.br/wp-content/uploads/2018/11/zumbi.jpg 

 

Kizomba, Festa da Raça 
Martinho da Vila 

 

Valeu Zumbi 

O grito forte dos Palmares 

Que correu terras, céus e mares 

Influenciando a Abolição 

Zumbi valeu 

Hoje a Vila é Kizomba 

É batuque, canto e dança 

Jongo e Maracatu 

Vem, menininha, pra dançar o Caxambu (bis) 

Ô ô nega mina 

Anastácia não se deixou escravizar 

Ô ô Clementina 

O pagode é o partido popular 

Sarcedote ergue a taça 

Convocando toda a massa 

Nesse evento que com graça 

Gente de todas as raças 

Numa mesma emoção 

Esta Kizomba é nossa constituição 

Que magia 

Reza ageum e Orixá 

Tem a força da Cultura 

Tem a arte e a bravura 

E um bom jogo de cintura 

Faz valer seus ideais 

E a beleza pura dos seus rituais 

Vem a Lua de Luanda 

Para iluminar a rua 

Nossa sede é nossa sede 

De que o Apartheid se destrua 

http://sambio.org.br/wp-content/uploads/2018/11/zumbi.jpg
https://www.letras.mus.br/martinho-da-vila/


 
Você sabia que Zumbi dos Palmares é um herói negro brasileiro, foi líder do 

Quilombo dos Palmares e lutou contra a escravidão? O dia de sua morte hoje 

é um feriado, o dia da Consciência Negra, para lembrarmos a luta por 

liberdade e contra o racismo. Como nem todos sabem que Zumbi é um herói 

nacional, que tal fazer uma propaganda em seu caderno para que as pessoas 

saibam a importância dele na nossa história e de seu exemplo de luta pela 

liberdade? Envie-nos pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 9 

 

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

 
Conheça as palavras africanas que formam nossa cultura 

A língua é viva e se move entre cidades, estados, países e continentes. Se 

move de dentro para fora, pelas bordas, no meio de um rio. Transforma dor 

em carinho. Tem cor, tem história. 

Hoje o Brasil é o país com mais descendentes africanos fora da África – 

54% da população é afro-descendente, segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). As religiões africanas, por sua vez, foram 

fundamentais para a perpetuação linguística de diferentes povos. Isso 

porque o conhecimento dos termos africanos é essencial para integrar-se 

nessa comunidade, vivenciar seus rituais e se conectar com a própria 

identidade e ancestralidade. 

Confira agora algumas das centenas de contribuições africanas para a língua 

portuguesa e para a cultura brasileira: 

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


Dengo 

Segundo os dicionários, a palavra significa “lamentação infantil”, “manha”, 

“meiguice”. Contudo, a palavra de origem banta (atualmente Congo, Angola e 

Moçambique) e língua quicongo tem um sentido mais profundo e ancestral: 

dengo é um pedido de aconchego no outro em meio ao duro cotidiano. 

Cafuné 

Também do quimbundo vem a palavra cafuné, que significa acariciar/coçar a 

cabeça de alguém. 

Caçula 

Do quimbundo kazuli, que significa o último da família ou o mais novo. 

Moleque 

Do quimbundo mu’leke, que significa “filho pequeno” ou “garoto”, era um 

modo de se chamar os seus filhos de mu’lekes. Com o passar do tempo, a 

palavra começou a apresentar um significado pejorativo, devido ao 

preconceito existente contra tudo o que era próprio dos negros, inclusive o 

modo como chamavam os seus filhos. Antes da abolição da escravidão, por 

exemplo, chamar um menino branco de “moleque” era uma grande ofensa. 

Atualmente, a palavra “moleque” é atribuída a crianças traquinas e 

desobedientes. Também é utilizada para qualificar a personalidade de uma 

pessoa brincalhona ou que não merece confiança. 

Quitanda 

Do termo quimbundo kitanda, trata-se de um pequeno estabelecimento onde 

se vende produtos frescos, como frutas, verduras, legumes, ovos, etc. 

Fubá 

Fuba, da língua banta quimbundo, é uma farinha feita com milho ou arroz. 

Feijão e angu – creme feito apenas com fubá e água – eram a base da 

alimentação dos africanos e afro-brasileiros. Hoje, vários pratos e quitutes 

são preparados com o ingrediente, sendo o bolo de fubá o mais querido 

entre os brasileiros. 

Dendê 

Do quimbundondende, o dendê, ou óleo de palma, é popular nas culinárias 

africana e brasileira. Ele é produzido a partir do fruto do dendezeiro – um 

tipo de palmeira originária do oeste da África. Indispensável na cozinha 

afro-brasileira, o dendê é utilizado em pratos como o vatapá e o acarajé. 

Cachaça 

Essa aguardente de cana-de-açúcar é usada no preparo do coquetel 

brasileiro mundialmente conhecido: a caipirinha. A cachaça é obtida com a 

fermentação e destilação do caldo de cana.A palavra tem origem na língua 

quicongo, do grupo banto (atualmente Congo, Angola e Moçambique). A 

cultura da cachaça no Brasil começou no tempo de escravidão, quando os 

africanos trabalhavam na produção de açúcar proveniente da cana. O 



método consistia em moer a cana, ferver o caldo obtido e, em seguida, 

deixá-lo esfriar. Desse processo, resultava a rapadura – produto que tinha 

como finalidade adoçar alimentos e bebidas. Quando o caldo fermentava, o 

açúcar da garapa se convertia em álcool. Hoje, o Brasil produz 1,3 bilhão de 

litros de cachaça por ano. A bebida é a segunda mais consumida do país, 

ficando atrás apenas da cerveja. 

Axé 

O termo geralmente é usado como o “assim seja”, da liturgia cristã, e 

também “boa-sorte”. Contudo, segundo as religiões afro-brasileiras, axé (do 

iorubá ase) é bem mais do que isso: é a energia vital encontrada em todos os 

seres vivos e que impulsiona o universo. 

Candomblé 

Esta é a religião de matriz africana mais praticada no Brasil. Em virtude da 

proibição da prática do candomblé no passado, aconteceu um sincretismo – a 

junção dos cultos do candomblé com o catolicismo. Até hoje, alguns católicos 

e praticantes do candomblé celebram juntos a lavagem de Senhor do Bonfim 

(no candomblé Águas de Oxalá), Santa Bárbara (no candomblé Iansã), Nossa 

Senhora dos Navegantes (no candomblé Iemanjá). Candomblé é a união do 

termo quimbundo candombe, que significa “dança com atabaques”, com o 

termo iorubá ilé o  ilê (casa): “casa de dança com atabaques”. 

Macumba 

Macumba (quimb makumba) é uma religião que começou a ser praticada na 

primeira metade do século XX no Rio de Janeiro e é uma variante do 

candomblé. Originalmente, a palavra se referia apenas ao instrumento 

musical utilizado em cerimônias religiosas de raíz africana. 

Muvuca 

Mvúka, de origem banta e língua quicongo, significa aglomeração ruidosa de 

pessoas como forma de lazer, celebração. 

Cuíca 

O instrumento, chamado em Angola de pwita, é semelhante a um tambor e 

contém uma haste de madeira interna e fixa. O som é produzido ao esfregar 

a haste com um pano úmido. Seu uso foi muito difundido na música popular 

brasileira e, por volta de 1930, passou a fazer parte das baterias das 

escolas de samba. 

Abadá 

Hoje em dia, a palavra abadá é conhecida por se referir à camiseta de 

carnaval recebida na compra do ingresso para blocos de rua. Ela tem origem 

no iorubá e originalmente era utilizada para se referir às batas/túnicas 

brancas vestidas em rituais religiosos. 

Cachimbo 

Instrumento utilizado para fumar, geralmente, tabaco. A palavra deriva do 



termo kixima de uma das línguas bantas mais faladas em Angola: o 

quimbundo. 

Esta lista foi elaborada pelo aplicativo de idiomas Babbel. 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/conheca-as-palavras-que-herdamos-da-africa/ 

 

O português que a gente fala tem palavras indígenas e também africanas. 

 

a) Das palavras vistas acima quais você já conhecia? 

 

b) Quais palavras você não conhecia? 

 

c) Agora quero ver você usá-las. Faça uma frase usando quatro palavras que 

você já conhecia e duas que você não conhecia. 

Envie para gente pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 
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https://www.youtube.com/watch?v=R9cCxsoFYKo 

 

Capoeira 

 

A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os 

elementos: arte-marcial, esporte, cultura popular, dança e música. 

Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres 

e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. 

A capoeira foi criada no século XVII pelo povo escravizado da etnia 

banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje é considerada um dos maiores 

símbolos da cultura brasileira. 

 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/conheca-as-palavras-que-herdamos-da-africa/
https://www.youtube.com/watch?v=R9cCxsoFYKo


Características da Capoeira -  acompanhamento de música: berimbau, canto 

e palmas; 

formação em roda: roda de capoeira; graduação do capoeirista feita por 

cordas de cores diferentes atadas na cintura. 

Uma característica que distingue a capoeira de outras lutas é o fato 

de a mesma ser acompanhada por música. 

É a música que decide o ritmo e o estilo do jogo, que é praticado no 

decorrer da roda de capoeira, um círculo de pessoas onde a capoeira é 

jogada. 

Assim, os capoeiristas se alinham na roda de capoeira batendo palmas 

no ritmo do berimbau enquanto cantam para os dois praticantes jogarem. 

O berimbau é um instrumento musical de corda feito de madeira, 

bambu, arame e uma cabaça. 

O jogo pode terminar ao comando do capoeirista no berimbau 

(normalmente um capoeirista mais experiente), ou com o início de um novo 

combate entre uma nova dupla. 

A música, por sua vez, é composta de instrumentos e canções, onde o 

ritmo varia de acordo com o 'toque de capoeira', que varia de lento (Angola) 

ao bastante acelerado. 

Nos grupos de capoeira regional ou de capoeira angola, a graduação é 

simulada pelas cores de cordas atados na cintura do jogador 

https://www.todamateria.com.br/capoeira/ 

 

 

 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/capoeira 

 

E aí, a capoeira é uma dança ou uma luta? Criada pelos escravos, eles 

treinavam a luta enquanto dançavam. A capoeira é uma arte marcial 

brasileira ensinada no mundo todo. Agora faça um bonito desenho em 

seu caderno representando esta luta genuinamente brasileira. 

https://www.todamateria.com.br/capoeira/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/capoeira


  

 

ATIVIDADE 11 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hMqSe4aJqxU 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gLvkB6VnEPk 

 
As Rosas Não Falam 

Cartola 
Bate outra vez 
Com esperanças o meu coração 
Pois já vai terminando o verão 
Enfim 
 
Volto ao jardim 
Com a certeza que devo chorar 
Pois bem sei que não queres voltar 
Para mim 
 
Queixo-me às rosas 
Mas que bobagem 
As rosas não falam 
Simplesmente as rosas exalam 
O perfume que roubam de ti, ai 
 
Devias vir 
Para ver os meus olhos tristonhos 
E, quem sabe, sonhavas meus sonhos 
Por fim 

https://www.youtube.com/watch?v=hMqSe4aJqxU
https://www.youtube.com/watch?v=gLvkB6VnEPk


 

Depois de saber da história do samba e ler o belíssimo samba do 

Cartola, pesquise a letra de um samba que ache bonito e escreva em 

seu caderno. 
 
 
 
 

ATIVIDADE 12 

 

Ação corrige erro histórico com imagem de Machado de Assis negro 

 

Faculdade Zumbi dos Palmares e agência Grey disponibilizam fotos do 

escritor para que substituam as que o embranqueceram nos livros didáticos 

 

Tentaram mudar as cores da História. Porém, nunca é tarde para 

reparar erros que mostram que o racismo está até na literatura. Uma 

campanha da Faculdade Zumbi dos Palmares nos lembra de que o maior 

escritor brasileiro de todos os tempos não era branco. Machado de Assis 

era negro. 

E assim deveria ser retratado nos livros didáticos. Mas eles o 

empalideceram. Por isso, o movimento “Machado de Assis Real” quer 

reparar essa injustiça. 

Em sua página oficial, a ação, desenhada pela agência Grey, é definida 

como “a primeira errata feita para corrigir o racismo na literatura 

brasileira”. 

Dessa maneira, o portal disponibiliza para download imagens em vários 

formatos do Machado de Assis negro, assim verdadeiro. Isso com o objetivo 

de serem inseridas em cima das antigas nos livros. 

“Para encorajar novos escritores negros”, justifica o texto do site. 

“Para dar a chance de a sociedade se retratar com o maior autor do Brasil. 

E para que todas as gerações reconheçam a pessoa genial e negra que ele 

foi.” 

A campanha também organizou um abaixo-assinado “para que as 

editoras e livrarias deixem de imprimir, publicar e comercializar livros em 

que o escritor aparece embranquecido”. 

http://www.machadodeassisreal.com.br/


 

https://catracalivre.com.br/causando/acao-corrige-erro-historico-com-imagem-de-machado-
de-assis-negro/ 

 

Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. 

Foi fundador da Academia Brasileira de Letras e até recentemente a imagem 

que tínhamos dele era a de uma pessoa branca. Hoje sabemos que ele era 

negro. Escreva no seu caderno porque é importante saber que Machado de 

Assis é um escritor negro. 

 
 
 

ATIVIDADE 13 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fXHpmuPJ4Ks 

 

https://catracalivre.com.br/causando/acao-corrige-erro-historico-com-imagem-de-machado-de-assis-negro/
https://catracalivre.com.br/causando/acao-corrige-erro-historico-com-imagem-de-machado-de-assis-negro/
https://www.youtube.com/watch?v=fXHpmuPJ4Ks


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

 

O Brasil é um país de maioria negra. Então, porque o racismo está tão 

presente em nossa sociedade? Faça em seu caderno uma campanha para 

conscientizar a todos contra o racismo. 

 

 

ATIVIDADE 14 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X9FZLswwGI4 

 

 

Modelo negra vence Miss Universo e critica racismo e machismo 

 

„Quero que crianças olhem para mim e vejam seus rostos refletidos no 

meu‟, disse Zozibini Tunzi 

Entre 88 candidatas a Miss Universo 2019, a vencedora foi a sul-africana 

Zozibini Tunzi, de 26 anos. A modelo fez declarações contra o racismo e o 

machismo. O evento foi realizado no domingo 8, em Atlanta, nos Estados 

https://www.youtube.com/watch?v=NQNIeyWSUVg
https://www.youtube.com/watch?v=X9FZLswwGI4


Unidos. Madison Anderson, de Porto Rico, ficou em segundo lugar, seguida 

da mexicana Sofía Aragón. 

É a terceira vez que a África do Sul ganha o prêmio. Em 1978, o país foi 

vitorioso com Margaret Gardiner, e em 2017, com Leigh Nel-Peters. 

Zozibini foi a única negra a receber o título desde 2011, quando Leila Lopes 

ganhou representando a Angola. A miss fez críticas ao preconceito sobre as 

mulheres negras. 

“Eu cresci em um mundo onde mulheres que se parecem comigo, com a minha 

pele e o meu cabelo, nunca foram consideradas bonitas. Já chegou a hora de 

pararmos com isso. Quero que crianças olhem para mim e vejam seus rostos 

refletidos no meu”, disse, após ser perguntada sobre sua atuação caso fosse 

vencedora. 

Em seu discurso, Zozibini também exaltou a necessidade de mulheres 

ocuparem espaços de liderança. 

“Acho que a coisa mais importante que deveríamos estar ensinando para 

jovens meninas hoje é a liderança. É algo que tem faltado em jovens meninas 

e mulheres há muito tempo. Não porque não queremos, mas por causa do que 

a sociedade definiu o que mulheres seriam”, afirmou. 

Também postulante ao título, a mineira Júlia Horta ficou entre as 20 mais 

bonitas, mas foi eliminada antes da final. O Brasil só venceu o Miss Universo 

em 1963, com Iêda Maria Vargas, e em 1968, com Martha Vasconcellos. 
 

 



https://www.cartacapital.com.br/sociedade/modelo-negra-vence-miss-universo-e-critica-
racismo-e-machismo/ 

Pela primeira vez na história a Miss Universo (ou seja a mulher mais bonita 

do universo) é uma mulher negra. Reflita bastante e escreva em seu caderno 

que importância  que isso tem para o combate ao racismo.   Envie-nos pelo e-

mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 
 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/modelo-negra-vence-miss-universo-e-critica-racismo-e-machismo/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/modelo-negra-vence-miss-universo-e-critica-racismo-e-machismo/

