
Atividades Propostas

Plano de Aula: Diáspora Africana

Indicação de turmas: 
do 8º ano ao Ensino Médio

Disciplinas (transversalidade): 
História, Geografia, Artes, etc..

Duração das atividades:
110 minutos (duas aulas)

 Exibir trecho de 5’27’’ do 
documentário Atlântico Negro 
– Na rota dos orixás (Brasil, 
Renato Barbieri, 2009, 53’59’’) 
disponível no link: 

h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=ebPFDTHCOpY;

 Discutir a importância 
da religião na manutenção 
e resistência de coletivos 
afrodescendentes;

 Discutir a diversidade 
cultural do continente africano a 
partir da captura de cena do filme 
Pantera Negra (EUA, Ryan Coogler, 
2018, 135’) disponível no link 

https://cq351v1dh3-flywheel.
netdna-ssl .com/wp-content/
uploads/2018/02/black-panther-
feature-1050x438.jpg. 

Observar como diferentes etnias 
podem ser diferenciadas por 
roupas, armas, pinturas corporais 
e até penteados;

 Discutir as contribuições 
africanas na formação e história 
do Brasil;

 

Selecionar fragmentos do texto/
leitura da nigeriana Chimamanda 
Adiche, O perigo de uma historia 
única. 
disponível no link 

https://www.geledes.org.br/
chimamanda-adichie-o-perigo-
de-uma-unica-historia/. 

Ler em voz alta ou distribuir 
impresso; 

Elaborado 
por: 

Caroline Pires 
e Marceli 

Santos

cONHECIMENTOS PRÉVIOS 
TRABALHADOS PELA TURMA:

EScravidão e pós abolição



A diáspora africana não se refere apenas ao 

tráfico humano durante a escravidão nos 

séculos XVI ao XIX, mas a todos os processos de 

movimentação de pessoas africanas decorrentes 

do colonialismo, tendo a África como ponto de partida 

ou retorno, que seguem vigentes;

Papel da religião como um dos principais elementos de 

resistência cultural;

A ‘história única’ é a história européia e seus relatos de 

vitória, opressão e apagamento de povos colonizados.     

 

Dicas de Leituras/Audiovisual Complementares
 

Reflexões 
da Aula

Filme

Pantera Negra 
(EUA, Ryan Coogler, 2018, 135’)

Documentário

Atlântico Negro, na rota dos Orixás 
disponível no link:

 
https://www.youtube.com/watch?v=5h55TyNcGiY

Artigo

Diáspora Africana, Ana Luíza Mello Santiago de Andrade, 2017. 
disponível no link: 

https://www.geledes.org.br/diaspora-africana/

 Confecção de memória da 
aula (individual ou coletiva) onde 
são mencionados os principais 
pontos abordados e quais os 
tópicos mais interessantes 
discutidos pela turma.

Financiamento
Realização


