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RESUMO 

 

COUTINHO, Elisa Maria Silva. Vozes da diáspora africana: o Afrofuturismo em uma 

proposta didática para aulas de espanhol. 2018. 77 f.Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol-LE) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho intitulado Vozes da diáspora africana: o Afrofuturismo em uma proposta 

didática para aulas de espanhol  apresenta uma proposta didática que foi aplicada durante os 

meses de agosto a outubro de 2018 para duas turmas de 9º ano do Fundamental II.  O objetivo 

da atividade é propor novos olhares sobre a figura do negro através do tema Afrofuturismo, 

que é um movimento estético presente em várias artes. Essa pesquisa-ação, que utiliza uma 

metodologia de abordagem qualitativa, justifica-se porque uma de suas definições é aumentar 

o nível de conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento por parte das pessoas ou grupos 

que se pretende atingir. Os pressupostos teóricos contam com a produção de subjetividades 

através da pesquisa de Leonardo Barros Soares e Luciana Lobo Miranda sobre o pensador 

Felix Guatarri, com a identidade fragmentada de Stuart Hall e com a lei 11.645/08, que torna 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos estabelecimentos 

público e privado que oferecem ensino fundamental e médio. Tais pressupostos contam, 

ainda, com a obra Movimento estético multifacetado, Afrofuturismo busca “ocupar o futuro” 

de Lula Pinto e artigos científicos, resenhas, monografias, periódicos e revistas.  Os resultados 

obtidos com a aplicação da proposta didática levam à constatação de que o tema afrofuturista 

é importante, além de ser relevante para o meio acadêmico. Em relação à proposta didática 

aplicada durante o ano letivo, o movimento contribuiu para o ensino-aprendizagem de língua 

espanhola e serviu para influenciar outras disciplinas.  

  

Palavras-chave: Educação. Afrofuturismo. Diáspora. Subjetividades. Identidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, vemos a mídia marginalizando o negro ou jogando sobre 

ele um manto de invisibilidade. Nas novelas brasileiras, raro são os casos de casais 

negros no papel de protagonista. Já estamos no século XXI e ainda ouvimos frases 

como “mulher negra tem, pela primeira vez, papel de protagonista”. A mesma frase se 

repete em relação aos homens negros.                  

Em se tratando de cinema, percebe-se que na maioria dos filmes (tanto nacionais 

quanto estrangeiros) cujo tema foge à temática afrodescendente, os negros, na maioria 

das vezes, são estereotipados, aparecendo como personagens criminosos, malandros e 

subservientes. Cabe aqui ressaltar que existem filmes em que os negros são 

protagonistas como, por exemplo, nos filmes Mudança de Hábito protagonizado por 

Whoopi Goldberg e Um Tira da Pesada protagonizado por Eddi Murphy, dentre outros. 

No entanto, no imenso universo cinematográfico, são poucos os filmes em que um 

negro ganhou o papel principal.  

Na entrega do Oscar de 2015, nenhum ator ou diretor negro foi indicado. O 

mesmo ocorreu em 2016 quando, dos vinte indicados, nenhum era negro. Tal fato 

causou protestos, boicotes e até mesmo a hashtag ♯OscarsSoWhite (Oscarstãobrancos). 

Mesmo na novela Segundo sol, ambientada na Bahia, dos trinta e cinco 

personagens da obra, apenas seis eram negros. Tal fato também ocasionou comentários 

nas redes sociais, pois esse manto de invisibilidade afeta diretamente a autoestima de 

crianças e de jovens negros que pouco se veem representados no cinema e em novelas. 

O presente trabalho denomina-se Vozes da Diáspora Africana: O Afrofuturismo 

em uma Proposta Didática para Aulas de Espanhol, e tem como justificativa o olhar de 

medo quando se vê um negro na rua. Negro esse que, na maioria das vezes, só é visto 

nesse tipo de situação. Sobre isso, vale lembrar que os afrodescendentes do Brasil foram 

escravizados durante três séculos e, após a abolição, o negro foi excluído do mercado de 

trabalho por mais de 40 anos. Nesta época se implantou no Brasil a política de 

“branqueamento” em que se investiu massivamente na abertura dos portos para a vinda 

de europeus, o que significou uma tentativa de apagar os negros em toda América 

Latina.           

Essa pesquisa tem por finalidade mostrar a importância de se analisar alguns 

discursos que fazem com que as raízes africanas tenham evidência  e, com isso, dar 

empoderamento ao negro. Essa temática surgiu da necessidade de olhar o negro de 
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forma diferente dos tristes estereótipos que já são conhecidos. E por que utilizar o 

Afrofuturismo? 

O Afrofuturismo é visto como uma forma de dar visibilidade ao negro, porque 

procura derrubar as limitações raciais étnicas e sociais para capacitar e libertar os 

sujeitos a serem e defenderem suas características africanas. Através do Afrofuturismo, 

busca-se analisar alguns discursos que fazem com que as raízes negras sejam abordadas, 

ou seja, tenham evidência.  

Sob esse matiz realizou-se com os alunos debates sobre a diáspora africana, 

questionando-se como o negro é visto na sociedade e que importância ele tem nela. Para 

isso, utilizaram-se textos, imagens, músicas e clipes sobre Afrofuturismo, além do filme 

Pantera Negra. A culminância do trabalho teve dois momentos. O primeiro foi a 

apresentação de uma peça teatral cujo tema é Afrofuturismo. Vale ressaltar que a 

redação da peça é de autoria da professora regente. O segundo momento é a criação de 

uma pintura Afrofuturista a partir de imagens de personalidades que, de alguma forma, 

contribuíram para o empoderamento do negro. 

Como fundamentação teórica, utilizaram-se artigos científicos, resenhas, 

monografias, periódicos e revistas. O artigo Produzir subjetividades: o que significa de 

Leonardo Barros Soares e Luciana Lobo Miranda (2009) foi a base para a inserção do 

professor no desenvolvimento da proposta didática. Já Stuart Hall, é o viés tomado para 

evidenciar a identidade fragmentada. A questão do negro estrutura-se a partir da lei 

11.645/08 e da obra Movimento estético multifacetado, Afrofuturismo busca “ocupar o 

futuro” de Lula Pinto (2017). 

Essa pesquisa utiliza uma metodologia de abordagem qualitativa e tem como 

tipo de pesquisa a pesquisa-ação, que tem como uma de suas definições aumentar o 

nível de conhecimento dos pesquisadores e o das pessoas ou grupos que se pretende 

atingir.  

O Afrofuturismo é um movimento estético que tem várias definições que serão 

apresentadas em uma seção específica. Esse tema foi escolhido pelos motivos expostos 

acima. A proposta didática, objeto dessa investigação, foi divida em cinco momentos, 

cada um com um título específico. Ela conta com vários objetivos que norteiam a 

pesquisa, assim como nortearam sua aplicação em sala de aula. A análise de dados foi 

feita a partir dos objetivos traçados para a proposta didática. Por fim, as considerações 

finais apresentam a importância do tema, assim como a relevância que ele tem para o 

meio acadêmico. 



11 
  

 

2 OBJETIVOS 

 

          O Afrofuturismo é um movimento estético utilizado em várias artes e nos 

possibilita realizar variadas práticas em sala de aula, tais como a realização de debates 

sobre a diáspora africana, o preconceito racial, a violência do cotidiano, o 

empoderamento do negro e as culturas de origem africana. Além disso, pode-se refletir 

sobre o Direito Civil e as leis de segregação racial e pode-se falar, também, sobre 

personalidades e organizações que lutaram e lutam pela importância do negro na 

sociedade. Vale ressaltar, aqui, que os debates acima citados fazem com que jovens 

negros e não negros tenham um lugar de fala comum, ou seja, todos, sem exceção de 

etnia, podem pesquisar ou falar sobre esse assunto. Assim, quem sabe, no futuro, não se 

precise falar sobre a causa negra ou a causa branca.   Com esse desejo, Vozes da 

diáspora africana: o Afrofuturismo em uma proposta didática para aulas de espanhol 

objetiva mostrar a importância de se analisar alguns discursos que fazem com que as 

raízes africanas tenham evidência e, com isso, dar empoderamento ao negro. A 

atividade aplicada pretendeu levar debates para sala de aula, a fim de que possíveis 

novos olhares em relação ao negro. Também questionou o modo pelo qual se estuda o 

mapa-múndi, problematizando a questão da diáspora africana e projetando futuros e 

presentes possíveis para os negros. No entanto, não foi objetivo dessa atividade culpar 

alguém, nem gerar qualquer tipo de preconceito. Tencionou-se refletir e discutir os 

lugares de fala em que se pensa que só quem pode falar dos problemas que envolvem o 

negro é o próprio negro, da mesma forma que se pensa que somente a mulher pode falar 

dos problemas que a envolvem.  

 

2.1 Objetivo Geral 

A pesquisa Vozes da diáspora africana: o Afrofuturismo em uma proposta 

didática para aulas de espanhol, assim como a atividade aplicada que leva o mesmo 

título da investigação, pretende propor novos olhares sobre a figura do negro. 
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2.2 Objetivos Específicos 

Listam-se, aqui, os objetivos específicos da proposta didática aplicada, para que 

se compreenda o processo do trabalho realizado e os resultados do mesmo, 

considerando que tais resultados levam aos objetivos da pesquisa. 

 

1. Refletir sobre a violência causada e sofrida pelos jovens negros ou não; 

2. Reconhecer artistas e personalidades que lutaram e lutam para dar 

empoderamento ao negro;  

3. Conhecer algumas organizações e pessoas que lutaram pelos Direitos Civis dos 

negros e contra a segregação racial nos Estados Unidos e na África do Sul; 

4. Debater sobre a invisibilidade do negro como protagonistas de estereótipos 

positivos e a visibilidade do negro como protagonistas de estereótipos negativos; 

5. Contribuir para a ressignificação do termo negro; 

6. Conhecer o movimento estético afrofuturista e o que ele reivindica e questiona, 

refletindo sobre a metáfora existente entre a diáspora africana e a abdução de 

seres de outros planetas para o planeta Terra; 

7. Desenvolver a compreensão leitora a partir de texto com a temática afrofuturista; 

8. Desenvolver a produção textual através de questionário com respostas a serem 

dadas em língua espanhola; 

9. Conhecer linguisticamente as conjunções coordenadas, reconhecendo suas 

funções no texto; 

10. Produzir uma pintura afrofuturista e organizar uma exposição dessas obras;  

11. Montar uma peça cujo tema seja Afrofuturismo para apresentação na Mostra 

Cultural da escola. 
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3 JUSTIFICATIVA 

“Sou uma mulher negra de 36 anos e, quando caminho pela rua em determinados 

horários, ou se percebo que na rua não há ninguém, me assusto ao ver surgir um jovem 

negro que olha ou não em minha direção. Assim como eu, outras pessoas, independente 

de idade, cor, profissão ou outras características sentem o mesmo. Por que isso 

acontece? Esse jovem negro é filho de alguém, irmão, amigo, pai, ou aluno de alguém. 

Esse jovem poderia ser meu aluno. Isso me causa incômodo e culpa, porque não 

gostaria que outras pessoas sentissem o mesmo ao ver meus irmãos, meus primos, meus 

vizinhos ou meus alunos”.   

A fala acima não é ficção. Ao contrário, ela é de responsabilidade da autora do 

presente trabalho. Sua constatação é explicada por sociólogos, políticos, historiadores, e 

por outras tantas pessoas. No entanto, tais explicações não eliminam seu incômodo e 

sua culpa por muitas vezes protagonizar essa situação recorrente e banalizada. Da 

mesma forma, os variados tipos de violência sofridos pelos negros na sociedade também 

são motivo de incômodo.  

É preciso salientar que uma pesquisa nacional sobre a violência realizada por 

Júlio Jacobo Waiselfisz, que foi publicada no livro Mapa da 

violência (2011), constatou que, em 2008, por exemplo, a violência, 

resultando em morte, atingiu 103% mais negros do que brancos. Embora esta 

diferença já existisse, há dez anos era de 20%. Estas são algumas das 

consequências nefastas que atingem cerca de 16,27 milhões de pessoas, ou 

seja, 8,5% da população vivendo com uma renda média mensal de 70 reais 

por pessoa da família (Passarinho, 2011), a quem o Plano Nacional, lançado 

em seu primeiro ano de governo pela presidente Dilma para erradicar a 

extrema pobreza, pretendia atingir. (AMARAL, 2013, p. 148) 

 

[...] diversos autores nos fazem suspeitar que a despeito da maior visibilidade 

da violência subjetiva dos atores, no caso a dos jovens das periferias das 

metrópoles (que pode se materializar no crime, no saque ou no terrorismo, 

em última instância), há outros fatores que a determinam. Ela repousa, 

segundo Slavoj Žižek (2008), sobre duas outras formas de violência objetiva: 

em primeiro lugar, existe a violência simbólica incorporada na linguagem e 

em suas formas de expressão, o que Heidegger chamou de "our house of 

being" (o ser que habito), que envolve, por exemplo, os discursos que fazem 

apelo ao ódio, ao racismo e toda forma de discriminação; em segundo lugar, 

a outra violência é sistêmica, se dá pelas consequências catastróficas do 

funcionamento de nossa economia e dos sistemas políticos. (AMARAL, 

2013, p. 150-151)  

 

O medo e o incômodo descritos acima levaram a algumas reflexões: Como os 

alunos lidam com essas questões? O que pode ser feito para que o aluno, independente 

da cor da sua pele, tenha outro olhar em relação ao negro? Por que negros lançam 

olhares preconceituosos sobre negros? Que questionamentos podem ser feitos para 
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tentar mudar esse sentimento de medo? Como ressignificar o termo “negro”? Como dar 

empoderamento ao negro?  

Essa inquietação foi levada para a sala de aula e uma proposta de atividade 

didática com esses questionamentos foi montada com o cuidado para que o aluno “não 

negro” não se sentisse excluído dessa atividade.  

O debate foi proposto a duas turmas de 9ºano do Ensino Fundamental. A escolha 

das turmas deu-se porque são grupos questionadores que se interessam por debates e por 

problemas sociais que os envolve. 

A atividade, objeto da pesquisa Vozes da diáspora africana: O Afrofuturismo em 

uma proposta didática para aulas de espanhol, tem como tema principal o movimento 

estético Afrofuturismo. A escolha não surgiu pelo fato do gênero estar na moda, ou 

porque tocar em questões raciais é, atualmente, politicamente correto.  Escolheu-se o 

movimento afrofuturista porque ele possibilita falar do presente, questionando o 

passado através de reflexões sobre a brutalidade que foi a escravidão e a retirada forçada 

dos negros da África. Tal movimento também permite falar sobre pessoas que são 

pouco evidenciadas, mas que lutaram contra a escravidão e, a posteriori, contra a 

segregação racial. Além disso, o Afrofuturismo pode ser um caminho para pensar-se em 

um presente em que o negro não seja visto como marginal, coitado, humilhado, 

subalterno, mas sim como um indivíduo que exerce um papel importante na sociedade. 

O Afrofuturismo não tem o sonho utópico de que um dia o racismo e o 

preconceito irão acabar e que “todos viveremos felizes para sempre”. No entanto, o 

movimento estético pode ser um caminho para deixar de lado as barreiras raciais e 

sociais que estão relacionadas à etnia. O Afrofuturismo dá visibilidade ao negro no 

presente, no hoje, no agora. O movimento situa o negro em um lugar do não 

preconceito, do não racismo, do não marginalizado, do não coitado, do não humilhado, 

do não subalterno. Essas questões serão refletidas e discutidas através de produções 

artísticas que estão presentes na proposta didática. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

O presente trabalho, desenvolvido a partir de uma atividade pedagógica aplicada 

em turmas de 9ºano do Ensino Fundamental (EF), tem como fundamentação teórica três 

títulos que norteiam essa pesquisa: O artigo intitulado Produzir subjetividades: o que 

significa?, que apresenta os estudos de Leonardo Barros Soares e Luciana Lobo 

Miranda (2009) sobre os documentos do psicanalista e filósofo francês Félix Guatarri; 

A lei federal 11.645/08 que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena nos estabelecimentos público e privado do fundamental até o 

ensino médio; A obra A identidade cultural na pós-modernidade de Stuart Hall (2006), 

traduzida por Tomaz Tadeu da Silva. Além disso, artigos científicos, monografias, 

resenhas, revistas e periódicos cujos temas versam sobre Afrofuturismo enriquecem os 

pressupostos teóricos desta pesquisa. Destaca-se, aqui, a obra Movimento estético 

multifacetado, Afrofuturismo busca “ocupar o futuro” de Lula Pinto (2017). 

Mas, afinal, por que estudos sobre subjetividades fundamentam um trabalho que 

trata do Afrofuturismo? O desenvolvimento de subjetividades está centrado no 

empirismo em que o indivíduo está inserido, ou seja, as práticas sociais que o 

envolvem: a família, a escola, o trabalho, a rua etc. “[...] tudo aquilo que concorre para a 

produção de um „si‟, um modo de existir, um estilo de existência.” (SOARES; 

MIRANDA, 2009, p. 416). Pode-se dizer que a subjetividade se relaciona ao sujeito 

sócio histórico porque é o contexto em que o indivíduo se encontra que determina quem 

ele é. Uma dada época da história forma subjetividades e o indivíduo de forma 

inconsciente as absorve.  

A partir dos estudos de Guattari (1999 apud SOARES; MIRANDA, 2009) 

percebe-se que a produção didática é capaz de produzir subjetividades porque alguns 

alunos podem assimilar o tema com mais facilidade, já que em seu inconsciente esse 

tema já estava presente; outros podem interessar-se pelo tema e não o absorver; e pode 

acontecer de um grupo de alunos rechaçarem o tema porque aquilo não faz parte de seu 

inconsciente. 

Não existe uma subjetividade do tipo “recipiente” em que se colocariam 

coisas essencialmente exteriores, as quais seriam “interiorizadas”. As tais 

“coisas” são elementos que intervém na própria sintagmática da subjetivação 

inconsciente. São exemplos de “coisas” desse tipo: um certo jeito de utilizar a 

linguagem, de se articular ao modo de semiotização coletiva (sobretudo da 

mídia); uma relação com o universo das tomadas elétricas, nas quais se pode 

ser eletrocutado; uma relação com o universo de circulação na cidade. Todos 
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esses são elementos constitutivos da subjetividade. (SOARES; MIRANDA, 

2009, p.414 apud GUATTARI; ROLNIK, 1999, p.34).   

 

               Em relação ao professor, entende-se que ele pode ser um produtor de 

subjetividades ao levar diferentes temas que proporcionem debates, reflexões, 

produções escritas e trabalhos diversos. Além do mais, ao expor o aluno a variados 

gêneros discursivos como textos, filmes e músicas, o docente também pode produzir 

subjetividades porque ativa o inconsciente do discente fazendo com que ele perceba “os 

modos como se conformam as relações consigo mesmo e com os outros, os modos de 

ver o mundo, de encarar as agruras do cotidiano, de se vestir, de falar, de amar e de 

sentir, enfim, os modos de existência” (SOARES; MIRNDA, 2009, p. 414-415). O 

papel do professor é produzir subjetividades, no entanto, sabe-se que a produção de 

subjetividades não pode ser uma imposição. Na verdade, o professor precisa conhecer a 

turma para realizar um trabalho de qualidade. 

A subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os processos 

de subjetivação, semiotização _ou seja, toda a produção de sentido, de 

eficiência semiótica_ não são centrados em agentes individuais (no 

funcionamento de instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais), nem em 

agentes grupais. Esses processos são duplamente descentrados. Implicam o 

funcionamento de máquinas de expressão que podem ser tanto de natureza 

extra-pessoal, extra-individual (sistemas maquínicos, econômicos, sociais, 

tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de mídia, enfim sistemas que 

não são mais imediadamente antropológicos), quanto de natureza infra-

humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de percepção, de sensibilidade, 

de afeto, de representação, de imagens, de valor, modos de memorização e 

produção de ideia, sistemas de inibição e de automatismos, sistemas 

corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos, etc.). (SOARES; MIRANDA, 

2009, p.416-417 apud GUATTARI; ROLNIK, 1999, p.31) 

 

Sobre a lei 11.645/08, documento que também fundamenta este trabalho, deve-

se reafirmar que a mesma torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena nos estabelecimentos público e privado que oferecem ensino 

fundamental e médio.  

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras.” (BRASIL, 2008, p. 1). 
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Ou seja, quando a partir da atividade proposta faz-se uma reflexão sobre a 

diáspora africana, assim como sobre as questões que envolvem os negros no Brasil, e 

quando discute-se o preconceito e a violência praticada e recebida pelos negros, inclui-

se no âmbito do currículo escolar o que é proposto pela lei mas que, muitas vezes, não é 

cumprido.  

Por fim, entende-se que os estudos de Stuart Hall a respeito da identidade 

fragmentada são pertinentes para este trabalho porque traz a discussão sobre a 

possibilidade de o sujeito ter várias e não apenas uma identidade.  

[...] O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. (HALL, 

2006, p. 12) 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se 

uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam. (HALL, 2006, p. 12 apud HALL, 1987, p.13)   

 

               Vale ressaltar, aqui, que não há a pretensão de forçar o discente a modificar sua 

identidade, mas sim de colaborar para a discussão sobre a fragmentação da identidade a 

partir do tema da proposta didática. Até porque, “a identidade somente se torna uma 

questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” (HALL, 2006, p. 9 apud 

MERCER, 1990, p. 43).  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, como 

cada uma das quais poderíamos nos identificar _ ao menos temporariamente. 

(HALL, 2006, p. 13)           

 

Assim como em relação à subjetividade acredita-se que o indivíduo tem uma 

identidade interna, ou seja, está “guardada” em seu inconsciente. A identidade 

internalizada é trazida à baila por se identificar com algo que está externo. 

Considerando que a identidade não é definida biologicamente, e sim construída no dia a 

dia, a atividade proposta pode servir para questionar os problemas sociais e rechaçar 

questões que incomodam, pois “[...] a identidade é formada na „interação‟ entre o eu e a 

sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o „eu real‟, mas este 

é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais „exteriores‟ e a 

identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2006, p. 11).   
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O questionamento de Hall sobre a formação das identidades através da cultura, 

da história e do momento em que o sujeito está inserido dialoga com a questão do 

empoderamento do negro a partir da utilização do movimento afrofuturista na atividade 

proposta, visto que, com ela, forma-se uma revolução identitária. Isso é feito quando se 

procura romper com os padrões, com a única história contada, que é sempre a de 

conquistas de um único povo; quando se salienta que a história dos africanos é 

desconhecida e que não se percebe sua importância para a criação da nação. A 

revolução identitária é formada quando se mostra que é urgente que se dê voz e ouvidos 

aos negros. Todavia, para que essa revolução aconteça, de fato, é necessário 

ressignificar o termo negro com exemplos de negros empoderados, com negros que 

fazem refletir os erros do passado para projetar não só um futuro melhor, mas um 

presente de possibilidades, de esperança.  

El afrofuturismo se mueve en un terreno, el de la identidad africana, que ha 

evolucionado durante décadas, especialmente desde la segunda mitad del 

siglo XX. Un buen ejemplo es el significado cambiante del término «negro». 

Usado de manera despectiva en las metrópolis coloniales para designar a toda 

persona no blanca, su uso con connotaciones positivas empezó a 

reivindicarse en todo el mundo a partir de los años sesenta, con la lucha por 

los derechos civiles y los procesos de desconolonización. Ser negro dejó de 

ser un insulto para convertirse en un orgullo. A finales de los ochenta, sin 

embargo, académicos como Stuart Hall pusieron en cuestión el adjetivo 

porque implicaba asignar a las personas una identidad esencial solo sobre la 

base del color de su piel, algo que no tiene ningún fundamento biológico. 
(ESTEVE, 2018, p. 3). 

 

À vista disso, a obra Movimento estético multifacetado, Afrofuturismo busca 

“ocupar o futuro” de Lula Pinto (2017) é um excelente texto para que se compreenda a 

importância do tema trazido pela proposta didática para que haja o empoderamento do 

negro, assim como a ressignicação do termo negro. Nesse trabalho acadêmico há uma 

seção específica em que se discorre sobre o tema. 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hall
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho é a organização acadêmica de uma proposta didática que foi 

desenvolvida e aplicada em duas turmas de 9º ano no Colégio Liceu Santa Mônica. A 

atividade foi desenvolvida entre os meses de agosto e outubro de 2018. Apesar de ter 

sido um trabalho elaborado e aplicado nas aulas de Espanhol, esse trabalho contou, em 

alguns momentos, com a participação de dois professores de Educação Artística.  

               Esse trabalho acadêmico é uma pesquisa que utiliza uma metodologia de 

abordagem qualitativa, e tem como base um estudo de caso que conta com uma análise 

de dados obtidos durante a aplicação da atividade didática proposta. Entende-se, 

também, que esse tipo de trabalho trata-se de uma pesquisa-ação porque é um método 

de investigação social na qual:  

a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada; 

b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 

concreta; 

c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela 

situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados 

nesta situação; 

d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em 

esclarecer os problemas da situação observada; 

e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e 

de toda a atividade intencional dos atores da situação; 

f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): 

pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos 

considerados. (THIOLLENT, 1994, p. 16) 

 

Todas as informações relacionadas à investigação foram coletadas e registradas 

através de gravações em áudio e vídeo, utilizando-se aparelhos de telefones celulares. A 

peça teatral apresentada na Mostra Cultural da instituição foi gravada também por uma 

câmera fotográfica. Além das gravações, o diário de campo foi outro instrumento de 

pesquisa utilizado. Nele foram registrados, pela professora regente, anotações sobre as 

aulas ministradas. Parte do material reunido consta dos apêndices dessa monografia.  
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6 AFROFUTURISMO 

Grandes amantes de ficção científica, quadrinhos e gibis perceberam a ausência 

de personagens negros e os estereótipos negativos que existiam em relação aos negros e 

começaram a incluí-los nesses gêneros. Devido à falta de representatividade negra nos 

temas futuristas, o Afrofuturismo veio com grande força. Ele é a mescla da cultura 

africana e de temas futuristas. Desta forma, pode-se compreender o Afrofuturismo como 

um movimento estético, social e cultural que mistura tecnologia, ficção científica, 

fantasia, robótica, cibernética, temas não eurocêntricos, mitologia e cosmologias 

africanas que vêm para desconstruir todo o estereótipo negativo em relação ao negro.   

Uma das definições a respeito desse movimento estético é a metáfora existente 

entre a diáspora africana e a abdução de alienígenas: Os negros africanos foram 

retirados de sua terra e levados a outra sem saber a língua dessa terra, longe de sua 

família e de sua cultura. O mesmo ocorre com a abdução de um alienígena para o 

planeta Terra, porque ele não pertence a esse planeta, nem muito menos sabe os 

costumes e a língua desse lugar. Há, também, uma analogia em relação à produção em 

série de cyborgs e a venda de escravos. Observa-se que o Afrofuturismo faz várias 

reflexões e questionamentos e um deles é apropriar-se do tema da escravidão do negro, 

que representa subserviência, para criticar e fazer refletir sobre o presente.  

Para Kênia Freitas, curadora da mostra Afrofuturismo: cinema e música em 

uma diáspora intergaláctica (que aconteceu em São Paulo anos atrás), o 

afrofuturismo "é um movimento que abrange diversas narrativas de ficção 

especulativa – aquela que se propõe a especular sobre o futuro e o passado –, 

sempre da perspectiva negra, tanto africana quanto diaspórica". Ainda, a 

escravidão fez com que negros se sentissem "verdadeiros alienígenas", uma 

vez que eram incapazes de se comunicar em uma língua desconhecida para 

eles, tornando-os ainda mais vulneráveis. Sendo assim, "somos descendentes 

deste processo de alienação, e se apropriar da escravidão para criar algo 

novo, como uma narrativa de ficção especulativa, é comum no 

afrofuturismo", explica Kênia. (GNIPPER, 2018, p. 1). 

 

O movimento estético que tem como base a ficção científica representa as 

possibilidades de um futuro sem preconceito, sem desigualdades sociais, e justamente é 

essa a reivindicação do Afrofuturismo: projetar não só um futuro possível, mas de 

tornar o presente possível. O Afrofuturismo insere o negro em um presente em que ele é 

importante na sociedade. O movimento não retrata as dificuldades, a violência, a 

pobreza ou os problemas sociais. Ele até insere o negro em uma favela, no entanto, essa 

favela é seu espaço de orgulho, já que ela é envolvida por algum tipo de tecnologia e de 
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protagonismo positivos do negro, como aparece no clipe Cabeça de Nego de Karol 

Conka. 

O Afrofuturismo é um movimento estético que encontra espaço em várias artes: 

quadrinhos, cinema, literatura, música, vestimentas, artes visuais, arquitetura, moda, 

maquiagem. Ou seja, em várias linguagens artísticas. 

O afrofuturismo pode ser identificado como um dos modos das narrativas de 

ficção científica. Mas, na realidade, essa é apenas uma das expressões desse 

movimento estético, que se alimenta ainda de um realismo mágico-animista 

com cosmologias de inspiração africana e que busca questionar, reimaginar e 

reinventar eventos históricos do passado, mas também do presente e do 

futuro. Assim, as produções estéticas associadas ao afrofuturismo estão para 

além da própria literatura. 

Moda, música, arquitetura, artes visuais e cinema são algumas das linguagens 

usadas por uma miríade de artistas, cujos vínculos podem ser rastreados 

desde pelo menos a década de 1960. (PINTO, 2017, p. 1) 

               

Historicamente, o Afrofuturismo surgiu em 1960 a partir de Sun Ra, que era 

poeta e filósofo e acreditava pertencer ao planeta Saturno e ter sido abduzido pelo 

planeta Terra. Ele foi um grande influenciador do movimento. Na realidade, Sun Ra era 

o pseudônimo de Herman Poole Blount, nascido em Birmingham, no Alabama. Sun-Ra 

gostava de se definir como o “Deus da Raça”, além de dizer que era descendente do 

planeta Saturno. Sobre o nome, “Sun” significa poder e “Ra”, deus da mitologia egípcia, 

representa o Sol. Dizia também que já que estava aqui tinha obrigação de ajudar os seres 

humanos a serem melhores.  Mesmo parecendo confuso para quem não compreende o 

estilo, as ideias de Sun-Ra eram ouvidas e reconhecidas. Ele influenciou não só artistas 

como Grace Jones e Davi Bowie, mas muitos outros que vieram depois dele. O estilo 

ganhou força em muitos segmentos artísticos, tais como: a música, literatura, artes 

visuais e cinema.   

Frutos de uma experiência alucinógena ou não, suas declarações eram 

extremamente profundas e repletas de referências à espiritualidade. Sua visão 

de mundo escoou para a sua obra, que se acostumou a evocar ideias sobre 

astros e o universo em geral. Sem perder a sua origem no jazz, Sun Ra 

manteve-se esteticamente ligado às raízes africanas, o que gerou uma obra 

transcendental que unia ficção científica e discurso de poder negro pela 

primeira vez na música moderna. Seu grande marco foi o disco Space Is The 

Place, de 1973, que conquistou público e crítica fazendo com que as suas 

ideias, no campo metafórico ao menos, fossem discutidas com mais 

profundidade. 

A influência dessa obra na autoestima negra dos anos 70 é incalculável, tendo 

se refletido em manifestações tanto da música quanto da moda, das artes 

plásticas e da literatura. Sua estética ligada aos astros, seu desejo de projetar 

um futuro interplanetário onde os negros estariam no centro da arte e do 

poder, no entanto, permearia a música em especial. (RUDZINSKI; 

MOUALLEM, 2018, p. 2). 
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Para compreender melhor o Afrofuturismo é importante ler os livros de dois 

autores que influenciaram diretamente esse movimento que são Octavia Butler e Samuel 

Delany. Sobre Octavia Butler é essencial destacar que “[...] notabilizou-se por integrar 

em sua escrita uma crítica à problemática de negros e negras a roteiros nos quais ficção 

científica, fantasia e realismo mágico servem de anteparo lúdico a uma crítica à 

discriminação racial” (PINTO, 2017, p. 2).  Butler faleceu em 2006 aos 58 anos. De 

seus 15 livros, nenhum foi publicado no Brasil. Deixou uma obra repleta de contos e 

ensaios que são relevantes porque “formam uma das mais importantes referências do 

Afrofuturismo no que ele tem de crítica, reinterpretação histórica e realismo fantástico.” 

(PINTO, 2017, p. 2) 

A reocupação a que as narrativas futurísticas de autores como Octavia Butler 

e Samuel Delany se propõem é uma religação com mitologias e valores nos 

quais a natureza não é mero objeto de expropriação e exploração. Em termos 

sociológicos, trata-se de uma disposição por descolonizar o futuro. 

Essa disposição é evidente na literatura afrofuturista – além dos já citados, é 

possível ainda lembrar de Nnedi Okorafor,  Kodwo Eshun, John M. Faucette, 

Nalo Hopkinson, Alondra Nelson, Ishmael Reed, entre muitos outros. 

(PINTO, 2017, p. 2) 

 

Apesar da força do movimento, a corrente só ganhou nome em 1993: 

O termo “afrofuturismo” foi cunhado somente em 1993 por Mark Dery, um 

jornalista e crítico cultural branco, em um ensaio intitulado “Black to the 

future”. Nesse trabalho, o autor procurava responder a uma questão que ele 

elenca como fundamental: por que há tão pouca literatura de ficção científica 

escrita por pessoas negras? É esse contexto do nascimento do termo que o 

torna tão problemático. Para responder a suas questões, Dery recorre a três 

intelectuais negros, entrevistando-os: a professora Tricia Rose, o escritor 

Samuel R. Delany e o crítico cultural Greg Tate. (PINTO, 2017, p. 3) 

 

O Afrofuturismo ganhou força na década de 60 e 70, principalmente na música 

popular dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Como Sun Ra era um 

excelente jazzista, outras personalidades aderiram a essa corrente, tais como Jonh 

Coltrane, Miles Davis e Alice Coltrane. Também entram na lista artistas como Prince, 

principal referência na música e no visual e Grace Jones. que nasceu na Jamaica, mas 

foi morar nos Estados Unidos. Com uma estética andrógena, Jones lançou três discos 

cujas letras faziam com que as pessoas refletissem sobre os problemas atuais dos negros 

(na década de 70), sem deixar de falar da ancestralidade africana. Sobre personalidades 

ligadas ao Afrofuturismo, não se pode deixar de falar de George Clinton, “que en los 

años setenta consideraba su música el «hogar de los Hermanos extraterrestres», 

hacía aterrizar ovnis de cartón piedra en sus conciertos y recreaba una era espacial en la 

que los afroamericanos son los protagonistas.”(ESTEVES, 2018, p. 3). 

https://youtu.be/uQFGkGk4PSc?t=8m22s
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Com a expansão do hip hop na década de 80, grupos como Afrika Bambaataa, 

Public Enemy, Deltron 3030 e disc jockeys como DJ Spook continuaram propagando o 

movimento. A partir do ano 2000, a estética Afrofuturista foi adotada por distintos 

artistas negros. Salientam-se os trabalhos de Janelle Monáe, Erykan Badu, Rihanna e 

Beyonce. Fora do cenário estadunidense o angolano Nastácio compõe o grupo de 

artistas ligados ao movimento. Nos clipes do cantor “é apresentada uma África futurista, 

com muitos tons metalizados e efeitos de dupla exposição que parecem brincar com o 

novo e o tecnológico em contraste com o antigo e o natural.” (RUDZINSKI; 

MOUALLEM, 2018, p. 4). 

O trabalho de Janelle Monáe, que lançou seu primeiro disco com o título The 

ArchAndroid, merece destaque. A capa do disco, assim como o androide do título 

denominado Cindi Mayweather, é um exemplo da, já citada anteriormente, analogia 

entre a produção serial de cyborgs e a venda de escravos. Cindi Mayweather foi criado a 

partir do rosto da própria cantora e seria um alter-ego dela. Por isso, os trabalhos de 

Janelle Monáe são um exemplo de que o Afrofuturismo, nos últimos anos, vem 

ganhando força. 

Outro destaque do movimento afrofuturista atual é o duo franco-

cubano Ibeyi. Queridinhas no universo indie do caribe, as gêmeas Lisa-Kindé 

e Naomi Diaz misturam jazz, batidas eletrônicas, instrumentos africanos e 

trechos cantados em iorubá, dialeto com origem na Nigéria. (RUDZINSKI; 

MOUALLEM, 2018, p. 4). 

 

 

No Brasil, há várias produções afrofuturistas. No cinema, o filme Branco sai, 

preto fica (2014) de Adirley Queirós, por exemplo. Na literatura, há a ficção científica 

de Fábio Kabral, autor de O caçador cibernético da rua 13 (nesse livro o autor mistura 

elementos da mitologia Iorubá com abdução alienígena). Faz-se necessário ressaltar o 

trabalho de algumas cantoras brasileiras: Karol Conka tem uma grande 

representatividade porque traz questões como empoderamento feminino e problemas 

sociais que envolvem as favelas. O novo álbum da cantora chamado Ambulante presenta 

na capa uma imagem Afrofuturista representada por fitinhas do Senhor do Bonfim, 

pinturas no rosto que representam partes do navio, uma caravela em que aparece, 

principalmente, as velas da embarcação e vários coques no cabelo; A cantora Ellen 

Oléria produziu um disco cujo título é Afrofuturista; O clipe de Ludmila Jogando Sujo, 

também apresenta elementos afrofuturistas. Ainda na música há o grupo Hi-Tech que 

mescla as batidas do hip hop com ritmos da cultura africana. 
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Uma das faixas mais representativas do grupo é “Baile da Meia Noite”. A 

melodia, a letra e o clipe respiram afrofuturismo. O enredo cria essa 

atmosfera, que começa em um dia comum e conduz a uma imersão na 

ancestralidade, misturando o clima de terreiro com a pista de dança. O vídeo 

se torna ainda mais interessante e rico quando se descobre que uma das 

locações de filmagem foi a Fazenda Roseira, em Campinas. Trata-se de uma 

fazenda de café fundada em 1850, espaço que é hoje utilizado como casa de 

cultura. (RUDZINSKI; MOUALLEM, 2018, p. 5). 

 

               A rapper Tássia Reis também tem um trabalho expressivo no movimento: 

Cantando que “a revolução será crespa”, criticando a sociedade patriarcal e 

a desigualdade social, ela deu origem em 2016 ao álbum Outra Esfera, uma 

verdadeira explosão de afrofuturismo para além da capa com toques de 

psicodelia. Tássia consegue alternar uma voz suave (e bastante poderosa) e 

um tom incisivo, e essa maleabilidade, quando combinada com a diversidade 

de ritmos em suas canções, faz a excelência e a singularidade de seu trabalho. 

(RUDZINSKI; MOUALLEM, 2018, p. 5). 
 

Por fim, o Afrofuturismo está presente, de diferentes formas, em diversas 

manifestações. Ele é um movimento, acima de tudo, de resistência, pois os artistas 

resgatam a cultura africana, ressignificando e valorizando o negro.  
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7 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

A atividade Vozes da diáspora africana: O Afrofuturismo em uma proposta 

didática para aulas de espanhol foi elaborada e aplicada no período de agosto a outubro 

de 2018, na escola particular Liceu Santa Mônica, em Nova Iguaçu. Com várias etapas, 

a atividade foi desenvolvida da seguinte maneira: 

7.1 Prelectura  

               Nesse primeiro momento foram expostas, através do programa Microsoft 

PowerPoint, fotos de artistas que têm o estilo musical ou visual que representa o 

movimento estético denominado Afrofuturismo; a posteriori a exposição de imagens 

para explicar o porquê da criação desse movimento. A escolha dessa ordem de exibição 

se deu porque se escolheu partir das ilustrações desse movimento estético para depois 

discorrer sobre o tema. O título de entrada é Afrofuturismo e ao longo da apresentação 

ele vai mudando de acordo com as ideias que vão aparecendo.   Deseja-se ressaltar que 

apesar desse momento de exposição tratar de uma pré-leitura, utilizou-se esse momento 

como pré-tema porque, na verdade, houve uma apresentação do tema em que foram 

levantadas questões importantes do Afrofuturismo.                                

               A duração dessa aula foi de 50 minutos. A exposição da pré-leitura contou 

com a participação do professor Leandro Sá, que é professor de Educação Artística no 

colégio. Ele conhece bem o gênero afrofuturista, assim como os artistas que o 

compõem. 

               Na transição dos slides, foi escolhida a animação “Revelar”.  Em que aparece 

primeiramente a imagem de Janelle Monáe e as perguntas: “¿Ya has visto a esta chica? 

¿A qué se dedica?”. O nome dela só apareceu depois de finalizadas todas as respostas 

dos alunos. Como ilustram as figuras 1 e 2. 
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Figura 1 – Janelle Monae: Animação utilizada na apresentação em que aparecem apenas 

a imagem da cantora e as perguntas 

    

Fonte: <http://www.utopi.as/black-utopia>. Acesso em: 1 jul. 2018. 

 

 

Figura 2 – Janelle Monae II: Animação utilizada quando findadas as respostas dos 

alunos sobre a primeira pergunta feita a eles   
 

Fonte: <http://www.utopi.as/black-utopia>. Acesso em: 1 jul. 2018. 

 

 

Segue, abaixo, a transcrição da conversa que se desenvolveu a partir dessas duas 

primeiras perguntas. Esse mesmo procedimento se repetirá após outras imagens dos 

slides apresentados: 
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- Resposta dos alunos (RA): “Alguns disseram que não a conheciam. Grande parte dos 

alunos afirmou que era uma personagem do filme Pantera Negra.”           

- Fala da professora (FP): “Ela não é uma personagem do filme Pantera Negra. É uma 

atriz e cantora americana e tem o estilo afrofuturista.”  

- Fala do professor convidado (FPC): “A Janelle Monáe tem um projeto Afrofuturista, 

começa em 2008 com o álbum Metrópolis que é referência a um filme clássico do final 

da década de vinte e que é um filme futurista e tal e tem a questão dos robôs, e a Janelle 

Monáe parte desse álbum de 2008 e constrói toda uma narrativa afrofuturista nos três 

álbuns que vem depois e ela lança um álbum chamado The ArchAndroid e depois 

Electric Lady e fecha  esse ano com Dirty Computer que são álbuns que trabalham 

diretamente com as questões do Afrofuturismo, do empoderamento negro, da mulher 

negra, da consciência racial e tudo isso vai aparecer com muita força no trabalho dela. 

Até mesmo pelas referências, as participações são de artistas negras como a Erykah 

Badu, a Solange, que é irmã da  Beyonce, a batida da música do ultimo álbum dela é 

produzida pelo Prince que morreu recentemente. Então tem essa questão de ela pensar o 

lugar do negro com essa questão futurista. Ela é considerada uma artista afrofuturista 

por ela ter todo esse trabalho pensado no Afrofuturismo, os clipes passam por essa 

estética, os álbuns passam por essa estética, as performances passam por essa estética, é 

tudo estruturado com essa reflexão afrofuturista.”   

A segunda imagem utilizada foi a da brasileira Karol Conka. A transição desta 

imagem teve a mesma animação que a imagem de Janelle Monáe na qual o nome dela 

apareceu somente quando todas as perguntas foram respondidas, como no caso da turma 

902, ou quando um dos alunos conseguiu responder a pergunta como ocorreu na turma 

901.  
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Figura 3 – Karol Conka. Cantora de rap brasileira 

 
Fonte: <http://www.jornaldorap.com.br/5-coisas-para-saber-sobre-rapper-karol-conka/>. Acesso em: 1 

jul. 2018. 

 

RA: “É uma personagem do filme Pantera Negra” (resposta da turma 902). 

RA: “Karol Conka” (resposta de uma aluna da turma 901).  “Busca defender nas letras 

de suas músicas direitos iguais para mulheres e homens. Fala sobre empoderamento 

feminino.”  

Figura 4- Afrofuturismo características 1   Figura 5- Afrofuturismo características 

            
                                                                                                                       

Fonte:<https://www.geledes.org.br/                                  Fonte: <https://www.geledes.org.br/ 

dossie-afrofuturismo-saiba-mais-sobre                             dossie-afrofuturismo-saiba-mais-sobre-o- 

-o-movimento-cultural/>. Acesso em: 1 jul.                     movimento-cultural/>. Acesso em: 1 jul. 2018. 

2018. 
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               Quatro imagens seguidas de várias perguntas sobre elas deram continuidade à 

pré-leitura.  

Figura 6 –Afrofuturismo características 3        Figura 7 –Afrofuturismo características 4                                                                                       

          
 

Fonte: <http://www.voicers.com.br/                               Fonte: <https://canaltech.com.br/     

pantera-negra-traz-o-afrofuturismo-para-                      comportamento/conheca-o-afrofuturismo 

o-mainstream/>. Acesso em: 1 ago. 2018.                      -genero-artistico-que-mescla-cultura- 

                                                                                         africana-com-sci-fi-111584/>.  

                                                                                         <http://www.rpgvale.com.br/2017/08/conheca 

                                                                                         -afrofuturismo-fabio-kabral.html>. 

                                                                                        <https://br.pinterest.com/pin/ 

                                                                                         442126888410510724/>. Acesso em: 1 ago. 2018. 

 

Figura 8 – Perguntas feitas após a exibição das figuras 4, 5, 6 e 7 

 
 

1ª RA: “Todos são negros e estão vestidos com roupas que lembram um robô.”  
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2ª RA: “Como se fossem super-heróis.” 

3ª RA: “Mostrar as pessoas negras de forma diferente. Nunca vi algo assim.”    

4ª RA: “Os personagens são negros e estão vestidos com roupas que parecem ter saído 

do futuro.” 

5ª RA: “As roupas. O fato de eles serem negros vestidos desta forma. Parece que fazem 

parte do futuro.”  

6ª RA: “Não conheço as músicas de Janelle Monae. A Karol Conka costuma falar 

principalmente das mulheres, que elas devem lutar pelos seus direitos.”   

O slide seguinte apresentou outra artista importante: Grace Jones, que é uma 

artista jamaicana radicada nos Estados Unidos e considerada a diva máxima do pop. Seu 

estilo mescla rock, reggae (estilo musical que é referência para os negros) e pop. Sua 

estética andrógena tem traços do Afrofuturismo. Ela lançou discos que ganharam grande 

popularidade na década de 70, além de ter vários clipes cujo tema é ficção científica. 

 

Figura 9 Grace Jones. Cantora, atriz e modelo. Jamaicana radicada nos Estados Unidos 

      

 
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/341499584217036072/>. Acesso em: 1 jul. 2018 

 

RA: “Pertence a um país do continente africano. Sim. Uma zebra. Continente africano.” 

FP: “Grace Jones participou do filme Conan o Bárbaro. Era uma guerreira e salvou o 

próprio Conan, algo diferente para época. Uma mulher salvando um homem. Ela é 

modelo, atriz, cantora. Fez vários shows importantíssimos que ressaltam a importância 

da cultura negra.”  
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FPC: “A relação da Grace Jones com o Afrofuturismo é menos consciente do 

movimento em si. Ela foi modelo, por muito tempo, tem esse visual andrógeno e isso 

chamava muito a atenção, logo depois foi trabalhar com música e na música os clipes 

dela tem muita questão do negro futurista. Na questão da tecnologia e do negro 

colocado no papel futurista. Não existia um projeto afrofuturista. Ela produzia sem se 

dar conta desse movimento.”  

O slide subsequente mostrou a imagem do artista Sun-Ra. Tal imagem provocou 

reações diversas por parte dos alunos. Alguns riram quando leram que Sun-Ra dizia não 

pertencer ao planeta Terra. Outros disseram que era louco.  

 

Figura 10 Sun-Ra. Jazzista, poeta e filósofo. Fundador do movimento estético 

Afrofuturista 

 
Fonte: <https://www.rimasebatidas.pt/sun-ra-ele-viaja-pelos-caminhos-do-espaco/>. Acesso em: 1 jul. 

2018 

 

FP: “Ele é o criador do Afrofuturismo. Afirmava que pertencia ao planeta Saturno e que 

teria sido abduzido para o planeta Terra. Afirmava que tinha a obrigação de ajudar os 

terráqueos a serem melhores. Apesar dessa afirmação de que era de outro planeta, ele 

influenciou muitos artistas porque era poeta e filósofo, suas críticas tinham coerência e, 

por isso, para aqueles que compartiam de suas ideias ele não era visto como louco. Essa 

ideia dele também se explica porque uma das definições para o surgimento do 

Afrofuturismo é a metáfora existente entre a diáspora africana e a abdução alienígena, 

em que da mesma forma que os negros foram forçados a sair de seu território e levados 

para outro sem conhecer o idioma e a cultura, ocorreria o mesmo com um alienígena.”   
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Findada a parte inicial da pré-leitura buscou-se, a partir dos slides seguintes, 

justificar a criação do movimento estético que é o Afrofuturismo. 

 

Figura 11 Por que do Afrofuturismo? 

 
 

 

Figura12 Mapa-múndi invertido 

    
Fonte: <http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=2043&evento=90>. Acesso 

em: 1 jul. 2018 
 

RA: “Mapa-múndi. Não. Não sei. Para demonstrar a importância de outros continentes.” 
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Figura 13 Mapa rotas da escravidão 

Fonte: <http://cechaibmacau.blogspot.com/2014/08/o-impacto-do-trafico-nas-sociedades.html>. Acesso 

em: 1 jul. 2018 
  

RA: “Não sei.”  

RA: “São negros retirados da África para serem escravizados.” 

 

Figura 14 Negros escravizados 

  
Fonte: <http://otrabalho.org.br/temer-e-o-ataque-a-fiscalizacao-de-combate-ao-trabalho-escravo>. Acesso 

em: 1 jul. 2018  

 

RA: “Representa a escravidão.” 
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Figura 15 Navio negreiro 

 
Fonte: <https://pt.slideshare.net/marcasdaluta/2-navio-negreiro>.  Escrava Anastácia. Fonte: < 

https://www.minhaprece.com/escrava-anastacia/historia-de-escrava-anastacia/>.  

Interior do navio negreiro. Fonte: < https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/navios-negreiros>. 

Acesso em: 1 jul. 2018     

 

FP: “Os navios negreiros são a representação de uma das situações desumanas em que 

os negros eram submetidos. Eles eram conduzidos a outros lugares fora de seu 

continente. Além disso, os casos de doença, as mortes ocorridas dentro destes navios. A 

escrava Anastácia era uma negra linda, cobiçada pelo senhor, no entanto, não cedeu aos 

desejos de seu “dono” e, por isso, foi estuprada e amordaçada. Só retirava essa 

amordaça para se alimentar. Esse é o símbolo da repressão.”  

FA: “Esses momentos eram raros.” 

FP: “De quê?”  

FA: “Os momentos que ela ficava sem a mordaça porque os senhores não davam muita 

comida para eles.”  

FP: “Sim.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/navios-negreiros
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Figura 16 Principais rotas do tráfico negreiro 

 
Fonte: < http://estendendohistoria.blogspot.com/2015/07/africa-trafico-negreiro.html>. Acesso em: 1 jul. 

2018     

O slide representado pela figura 16 mostra a resposta para a figura 13. Essa 

imagem foi utilizada para que se refletisse sobre a diáspora africana, assim como para 

exemplificar os locais para onde os negros eram levados.  

 

Figura 17 Grupo revolucionário Os Pantera Negras 

 
Fonte: < https://pensamentovivoblog.wordpress.com/2015/04/23/panteras-negras-a-historia-dos-

revolucionarios/> Fonte: <https://www.geledes.org.br/historia-dos-panteras-negras-em-27-fatos-

importantes/>. Texto informativo sobre Os Panteras Negras. Fonte: <https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/quem-foram-os-panteras-negras/>. Acesso em: 1 jul. 2018     
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Avançando na história, utilizou-se o movimento Black Panthers para demonstrar 

um dos grupos radicais que lutaram pelos Direitos Civis a favor do negro e contra as 

leis de segregação racial. 

Figura 18 Nelson Mandela 

 
Fonte: < https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/personagem/o-grande-encrenqueiro-a-vida-de-

nelson-mandela-e-8-grandes-polemicas-sobre-ela.mhtml>. Frase de Nelson Mandela. Fonte: 

<https://www.pensador.com/frase/MzM1NjIw/>. Acesso em: 1 jul. 2018     

 

Figura 19 Frases de Martin Luther King 

 
Fonte: <https://www.pensador.com/frase/NDg1MjYy/>. <https://me.me/i/hemos-aprendido-a-volar-n-

como-los-pajaros-a-nadar-12988621>. <https://ospontosdevista.blogs.sapo.pt/martin-luther-king-no-

facebook-eu-470130>. Acesso em: 1 jul. 2018     
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O título dos slides representados, aqui, pelas figuras 18 e 19 é Hacia el amor que 

é o título da música do rapper Emicida, cantada por  ele junto com duas irmãs cubanas. 

Os slides das figuras 18 e 19 representam a luta ideológica, no entanto, é uma luta 

desarmada. Para demonstrar isso, foram usadas imagens e algumas frases de Nelson 

Mandela e de Martin Luther King. 

Ao ver essas imagens, uma aluna disse conhecer a história de Nelson Mandela. 

Ela já havia pesquisado os feitos e a vida dele e falou um pouco sobre isso em sala. 

Contou-se um pouco sobre a vida de Martin Luther King, assim como sobre a 

morte dele. Os alunos não o conheciam. 

Partindo para ficção, os slides das figuras 20, 21 e 22 são exemplos de alguns 

personagens de história em quadrinhos. 

 

Figura 20 Herói de rosto africano 

 
Fonte: <https://fabiokabral.wordpress.com/2018/03/29/o-heroi-de-rosto-africano-definicoes>. Acesso em: 

1 jul. 2018     
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Figura 21 Primeira capa da história em quadrinho que o personagem Pantera Negra 

surge como personagem 

 
Fonte: < https://www.huffpostbrasil.com/2018/02/15/pantera-negra-entenda-a-origem-e-a-importancia-

do-1o-super-heroi-negro-mainstream_a_23362850/>. Acesso em: 1 jul. 2018     

  

 

FP: “A HQ do Quarteto Fantástico já existia desde 1961 e que o personagem Pantera 

Negra foi incluído em 1966.”  

 

Figura 22 Super-heróis negros 

 
Fonte: <http://nerdicetotal1.blogspot.com/2015/09/super-herois-negros.html>. Fonte: 

<http://interruptornerd.blogspot.com/2012/08/top-10-os-melhores-super-herois-negros.html>. Fonte: 

<http://portalcaneca.com.br/2015/11/seis-herois-e-heroinas-negros-dos-quadrinhos-especial-consciencia-

negra/>. Acesso em: 1 jul. 2018      
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Figura 23 Filme Pantera Negra 

 
Fonte: < https://aurculture.com/pantera-negra-o-filme-mais-aguardado-dos-ultimos-tempos>. Acesso em: 

1 jul. 2018      

  

 

Figura 24 Personagem Pantera Negra 

 
Fonte: <http://geekcafe.blog.br/cinema/filme-do-pantera-negra/>. Fonte: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_(filme)>. Acesso em: 1 jul. 2018      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aurculture.com/pantera-negra-o-filme-mais-aguardado-dos-ultimos-tempos
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Figura 25 Autor Afrofuturista Fabio Kabral, livro O Caçador Cibernético da Rua 13 

 
Fonte: <https://medium.com/@vagneramaro/afrofuturismo-em-novo-livro-de-aventura-de-f%C3%A1bio-

kabral-8f0cbcca2c1c>. Fonte: < https://www.travessa.com.br/o-cacador-cibernetico-da-rua-

13/artigo/38e49879-0022-491e-98b7-10801c6d4956>. Acesso em: 1 jul. 2018      

 

 

Figura 26 Perguntas sobre o tema da aula 

 
 

               As repostas às perguntas do slide acima foram dadas de acordo com as 

imagens expostas anteriormente.  

RA: “Agora sabemos.”  

FP: “Há outros tipos de diáspora.” 

RA: “Trabalham sem raciocinar; trabalham. Não souberam explicar.” 
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Assim que viram as imagens, os alunos ficaram reconhecendo as personagens dizendo o 

nome de cada uma.  

RA: “Boa parte tem forças que representam a natureza.” 

RA: “Representa o negro de forma diferente.” 

 

7.2 Lectura 

Nesse momento, buscou-se desenvolver a compreensão leitora a partir do texto 

Afrofuturismo, ciencia ficción e identidad africana (APÊNDICE A) e desenvolver a 

produção textual através de questionário com respostas a serem dadas em língua 

espanhola. No dia em que foi aplicada a leitura, tinha ocorrido um assassinato na 

Baixada Fluminense de um jovem negro homossexual. O assassinato foi brutal porque 

não houve chances de a vítima se defender e o motivo foi o fato de ele ser homossexual. 

Uma das alunas era amiga da vítima, que fazia parte da mesma companhia de dança 

dela. Ao falar sobre o problema da violência que envolve  principalmente negros, a 

aluna citou o que havia acontecido com seu amigo e relatou o que aconteceu. Em outra 

sala, o texto serviu para falar sobre o preconceito racial que envolve os negros. Nas duas 

turmas, o texto foi trabalhado em dois tempos cada um em um dia da semana.        

7.3 Contenidos Gramaticales 

 

Contenidos Gramaticales foi o terceiro momento da atividade e teve a 

pretensão de levar os alunos a conhecerem as conjunções coordenadas, reconhecendo 

suas funções no texto. Os alunos já conheciam algumas conjunções porque durante a 

leitura de textos ou a produção da escrita em espanhol foi-lhes dada à tradução e como 

utilizar algumas das conjunções. Como não houve tempo hábil para que os alunos 

reproduzissem orações, ou algum gênero textual em que pudessem praticar a escrita, 

assim como a utilização das conjunções, o foco da aula foi o reconhecimento dos 

conectores, assim como suas classificações. As explicações sobre as conjunções 

coordenadas foram dadas durante a leitura feita em sala de aula e com base na 

Gramática Didáctica del Español de Leonardo Gómez Torrego (2007). 
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7.4 Haciendo Reflexiones sobre el Tema 

 

O quarto momento da atividade foi Haciendo Reflexiones sobre el Tema. Aqui, 

o objetivo era o reconhecimento de artistas e personalidades que lutam para dar 

empoderamento ao negro, além de dar visibilidade às produções artísticas em que o 

negro é protagonista porque é o autor ou personagem principal da obra. Para isso, foram 

exibidos o filme Pantera Negra e os videoclipes Many Moos e Prime Time ft. Miguel da 

artista Janelle Monáe e Jogando Sujo da cantora Ludmila. Houve também a exibição 

dos videoclipes Cabeça de Nêgo de Karol Conka e Hacia el amor de Mcida, 

acompanhada de um questionário sobre a letra dessas duas músicas.      

O filme Pantera Negra foi um momento de alegria para quem já o havia visto, e 

muitos mais para quem ainda não havia assistido. Para a exibição do filme,  o professor 

Leandro Sá cedeu o tempo de sua aula que, acrescido ao tempo da professora regente, 

somou o total de 100 minutos. Ainda assim não houve tempo suficiente para concluir a 

exibição, e os alunos ficaram tristes por terem que esperar mais uma semana para 

conhecer o desfecho da obra. Para a exposição dos videoclipes, assim como a resolução 

dos questionários foram necessários quatro aulas de 50 minutos cada. O entusiasmo 

tomou conta dos alunos e, ao final, a professora fez uma reflexão de alguns 

questionamentos levantados no filme, como o amor, o respeito e a não vingança armada 

por causa da diáspora. Abaixo, a transcrição das falas corridas depois da exibição do 

filme: 

FP: “Que impressão vocês tiveram do filme, porque em outra aula eu falei o que eu 

pensava sobre o filme.”  

FA: “Achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto, eu me apaixonei e foi 

muito legal, e teve uma parte que foi maravilhosa que foi na hora que ele tirou a 

camisa.” 

Risos. 

FA: “Teve uma força cultural muito forte das tribos por causa da diferença de cada um 

os costumes; danças.” 

FA: “Achei legal que todo mundo pensava que Wakanda era um lugar pobre, mas na 

verdade tinha muita riqueza.” 

FA: “Eu já tinha assistido, mas esse filme continua me surpreendendo, achei 

sensacional. O filme trata o povo africano como um povo evoluído e eu acho isso super 

maneiro. E eu também não conhecia o Pantera Negra antes de assistir o filme.”  
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FA: “Achei sensacional. Achei sensacional a tecnologia, achei muito original e que você 

se surpreende em cada cena.” 

FA: “Achei legal quando chama aquele cara, aquele agente lá de colonizador. Achei 

sensacional essa parte.” 

FA: “Professora, achei interessante a parte que o Mateus citou (ele falou sobre as 

riquezas), trata um pouco do autojulgamento né, a gente não sabe o que as pessoas às 

vezes passam e a gente pensa o que ela é sem saber. Aí essa parte que eles falam que 

eles são fazendeiros, mas mal sabem eles a grandeza de tudo o que eles guardam dentro 

do lugar de onde eles vivem. A gente não sabe o que a pessoa passa e pensa o que ela é 

olhando por fora e não pelo que ela tem a oferecer pra gente.” 

FA: “Gostei da pesquisa que eles tiveram que fazer para fazer o filme.”  

FA: “Gostei das roupas e da trilha sonora.” 

 

Figura 27 Pôster do filme Pantera Negra 

 
Fonte: 

<https://br.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrJ7B0C_TNbeZIA.O1Gw4lQ?p=Filme+Pantera+Negra

&hsimp=y -001&hspart=itm&fr=yhs-itm-001&fr2=p%3As%2Cv%3Ai%2Cm%3Apivot&stype=web>. 

Acesso em: 6 ago. 2018 
  

               O tempo de aula determinou a estratégia usada para a exibição dos videoclipes. 

Optou-se por exibir todos eles seguidamente, explicando os dois últimos Prime Time ft. 

Miguel e Jogando Sujo. O primeiro clipe exibido, Many Moons, não foi compreendido 

pelos alunos e voltou-se nele na aula seguinte. Dessa vez, a letra e a tradução da música 

foram usadas e comentários a respeito de determinadas imagens do clipe serviram de 

caminhos para a compreensão do material.  
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Figura 28 Videoclipe de Janelle Monáe Many Moons             

  
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=LHgbzNHVg0c>. Acesso em: 6 ago. 2018 

 

Para alguns clipes foram elaboradas perguntas que seguem com as respostas transcritas 

abaixo: 

1. ¿Qué características de la cultura africana tiene en esta estrofa? 
Bruce Lee, Kung Fu 
Sem trégua, trago a régua, voodoo (hu!) 
Mil légua, mil língua, tipo busuu 
E o som do tambor como primeiro Bluetooth (connection) 
Ano de Xangô 

 
Mire esta estrofa y conteste a las cuestiones 3 y 4. 

La noche, mi color 
        Por toda suerte 

Ojos de Atahualpa en mi mapa 
Vuelco la muerte 
Mamacita enseña: Hijo, sejas fuerte 
Invisible a los problemas 
Mis poemas son el puente 
Libre, cuerpo, mente 
Anti boina verde 
Traje del camuflaje 
Soldado en la Calle Trece 
Enemigos tienen ojos pero no pueden ver-me 
Sus muslos, piernas y brazos no pueden alcanzar-me 
Nunca! 

 
2. Todos los negros que eran esclavos tenían un sueño. Saque del texto un verso que expresa esa 

voluntad. 
 
3. ¿Qué cosas pueden ser rechazadas con el uso de la palabra “Nunca!”? 

 
4. ¿Cómo podemos comprender estos versos de la segunda música?  

Nêgo não pára no tempo 
Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro 
Maracutaia, lá do norte, o mano vai viver 
Maracutaia, segue a seco/sede, um dia irá chover 
Sabe por quê? 
 

5. Haga una comparación entre las dos músicas. 
 
6. ¿Qué elementos del Afrofuturismo tiene en las músicas?  
 

7. ¿Qué críticas existen en la música Cabeça de Nêgo? 
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8. ¿Qué rasgos del Afrofuturismo tiene en los clipes Many Moons, Prime Time ft. Miguel, Jogando Sujo 
y Cabeça de Nêgo?  

 

 

1. RA: “Ano de Xangô.” 

2. RA: “Cuerpo, libre, mente.” 

3. RA: “Alcanzar-me.” 

4. RA: “Como una lucha diaria.” 

5. RA: “Las dos músicas expresan la lucha por la igualdad racial.” 

6. RA: “El traje.” 

7. RA: “La lucha diaria de las personas que viven en las favelas.” 

8. RA: “Las letras de las canciones y los figurines.”   

 

Figura 29 Videoclipe de Janelle Monáe Prime Time ft. Miguel 

 
Fonte: <http://www.justjared.com/2013/10/11/janelle-monae-miguel-primetime-video-premiere/>. 

Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=Oxls2xX0Clg>.  Acesso em:  6 ago. 2018  

 

 

Figura 30 Videoclipe de Ludmila Jogando Sujo 

 
Fonte: <https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/ludmilla-lanca-clipe-de-jogando-

sujo.html>. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Jb5oD_tfN0I>. Acesso em: 6 ago. 2018 

 

 

 

O quinto e último momento foi Manos a la obra, dividido em duas partes: a 

apresentação da peça teatral sobre Afrofuturismo e a confecção por parte dos alunos de 

uma pintura afrofuturista. Desde o início, buscou-se não marcar etnia na peça, ainda que 

os alunos quisessem essa marcação. Tal escolha explica-se porque se acredita que a 

história do Brasil sendo bonita ou feia pertence a todo povo brasileiro. Hoje, os 

brasileiros não têm culpa do período da escravidão, então é necessário que se fale da 

história no coletivo. A peça, ensaiada durante três semanas, foi escrita pela professora 
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regente. Uma das alunas criou algumas imagens que foram digitalizadas e organizadas 

em slides para fazer parte do pano de fundo na apresentação da peça. Essas imagens 

estão no apêndice. A mesma aluna desenhou uma imagem para ficar na recepção do 

auditório (lugar onde foi encenada a peça), esta imagem também está no apêndice. 

Para a confecção das pinturas, prática que encerrou a proposta didática, os 

alunos precisaram escolher uma das personalidades apresentadas na aula e elaborar um 

quadro afrofuturista. A maior parte dos alunos escolheu, como características do 

Afrofuturismo, acrescentar na imagem produzida por eles elementos característicos do 

sistema solar, tais como, a Lua, a Terra, alguns planetas e o próprio espaço. Dois alunos 

não compreenderam que era necessário incluir essas características, no entanto, um 

deles acrescentou esses elementos, depois que a professora regente lhe informou que 

estava faltando algumas das características do Afrofuturismo. Para esses trabalhos foi 

planejada uma exposição que, infelizmente, não aconteceu.  

               Seguem as imagens de algumas pinturas feitas pelos alunos: 

Figura 31 Criada a partir da imagem da escritora Carolina Maria de Jesus 
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Figura 32 Criada a partir de uma imagem da internet 

 
 

 

 Figura 33 Criada a partir da imagem do João Cândido 
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Figura 34  Criada a partir da negra escravizada Zacimba Gaba 
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8 ANÁLISE DOS DADOS    

Essa seção apresenta os resultados observados na proposta didática aplicada no 

Colégio Liceu Santa Mônica, nas turmas de 9º ano, durante o período de agosto a 

outubro de 2018. Tenciona-se com essa apresentação investigar se os objetivos 

estabelecidos foram alcançados e, consequentemente, se houve contribuições para a 

formação do alunado.  

Vozes da diáspora africana: o Afrofuturismo em uma proposta didática para 

aulas de espanhol pretende propor novos olhares sobre a figura do negro. Considerando 

que essa proposta tem como objetivos, dentre outras coisas, refletir sobre a violência 

causada e sofrida pelos jovens negros ou não, debater sobre a invisibilidade do negro 

como protagonista de estereótipos positivos e a visibilidade do negro como 

protagonistas de estereótipos negativos e, ainda, contribuir para a ressignificação do 

termo negro, tem-se, como primeira análise, a relação da proposta com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), documento da Secretaria de Educação Básica do 

Ministério de Educação de 1998. Isso porque tal documento indica como um dos 

objetivos do ensino de Língua Estrangeira para alunos do Ensino Fundamental: 

conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; 
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 

social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais;desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania; (BRASIL, 1998, p. 7). 

 
No que se refere ao tema proposto entende-se que, pelas características das duas 

turmas, o assunto Afrofuturismo é pertinente, visto que esses grupos gostam de discutir 

sobre problemas sociais. Em outro momento, talvez esse tema não se encaixasse no 

processo de sala de aula pelo fato dos alunos estarem tendendo para outras questões. 

Porém, o fato da professora já trabalhar com as turmas desde o sexto ano foi 

determinante para a escolha de um tema tão importante para o contexto escolar. Ao se 

refletir sobre a história da diáspora africana a partir das imagens utilizadas na atividade 

proposta, assim como sobre o porquê do surgimento do Afrofuturismo, compreende-se a 

importância da lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-
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brasileira e indígena nos estabelecimentos público e privado do ensino fundamental até 

o ensino médio.  

Abordar o tema Afrofuturismo hoje é possível porque as questões raciais estão 

presentes na mídia. Mais que representar um negro em uma espaçonave, ou dar ouvidos 

a Sun-Ra (fundador do movimento), que acreditava pertencer ao planeta Saturno e ter 

sido abduzido para o planeta Terra, o movimento aborda questões extremamente 

importantes.  

Não mais a representação do mundo na consciência de um sujeito autônomo, 

mas a assunção de uma floresta de objetos e de signos concatenados para 

formar um gosto, um jeito de vestir, um modo de viver. Não mais falar em 

sujeito como um être-là, dado a priori, mas em agenciamentos coletivos de 

enunciação, concerto polifônico de vozes, derives imperceptíveis, mutações 

afetivas e outras sensibilidades. (SOARES; MIRANDA, 2009, p.415 apud 

GUATTARI; ROLNIK, 1999, p.28). 

 

Sobre a situação que justifica o desenvolvimento dessa pesquisa, é preciso 

sublinhar que o debate sobre o assunto não se limitou a perguntar aos alunos se eles 

sentiam medo de andar por uma rua deserta e se deparar com um negro na rua. Na 

verdade, as reflexões surgidas a partir dessa pergunta levaram os alunos de todas as 

cores e tons de pele a olhar o negro de forma diferente. À vista disso, constata-se o 

papel do professor na produção de subjetividades e, consequentemente na construção de 

identidades porque, como afirma Carvalho (2018, p.1) “[...] os professores exercem 

importante papel no processo da luta contra o preconceito e a discriminação racial no 

Brasil”. 

Os discentes sabem que existe preconceito em relação ao negro e compreendem 

que essa situação precisa ser discutida. Em relação à ressignificação e valorização das 

matizes africanas, perceberam-se grandes reflexões sobre a importância da cultura do 

negro.  Na atividade, os alunos presenciaram o protagonismo do negro nas produções 

artísticas, ou seja, além de ser representado ou retratado nos discursos, ele também era o 

autor das produções. As reflexões sobre cultura, protagonismo e empoderamento deram-

se, principalmente, com o filme Pantera Negra. A produção que envolve vestimentas, 

rituais e músicas do universo negro e que também aborda o empoderamento feminino, 

já que no filme há mulheres guerreiras, levou à construção de um novo pensamento 

sobre as questões abordadas. 

O primeiro contato com a atividade foi a Pré-lectura, que na proposta didática 

pode-se chamar de Pré-tema porque, na verdade, apresenta e levanta questões 

importantes sobre a criação do movimento estético denominado Afrofuturismo. Como 
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muitos alunos assistiram ao filme Pantera Negra, houve associação da imagem de 

Janelle Monáe e de Karol Conka ao filme. Tal fato causou surpresa para os professores, 

pois acreditava-se que um dos alunos acertaria o nome da cantora Janelle Monáe. Isso 

porque ela é uma artista presente na mídia no momento, além de já ter vindo ao Brasil 

para uma apresentação no Rock in Rio. O professor convidado explicou quem é a 

cantora. Sobre a artista Karol Conka, vale ressaltar que, na pesquisa para a elaboração 

da atividade, seu nome foi motivo de surpresa, pois, apesar de seu estilo visual e 

musical diferir do de muitos artistas da atualidade, ele não era associado à estética 

afrofuturista. Em uma turma, nenhum aluno reconheceu a cantora e na outra, apenas 

uma aluna a reconheceu. A mesma aluna falou sobre as questões sociais que a Karol 

Conka levanta. 

Os alunos ficaram um pouco confusos, porque nunca tinham visto aquelas 

imagens, ainda que fizessem associação ao filme já citado. No entanto, gostaram das 

imagens e ficaram curiosos para saber o que realmente elas representavam e o que 

significa o Afrofuturismo. 

Percebeu-se que alguns alunos riram de algumas imagens, ao mesmo tempo em 

que a curiosidade gerou perguntas que buscavam a definição do tema. Ao passar esse 

primeiro bloco de perguntas os alunos já haviam percebido que o assunto principal era o 

negro. 

A imagem de Grace Jones foi usada como estímulo para que os alunos 

começassem a compreender o tema. Ela gerou mais comentários por parte dos alunos.  

A partir da figura em que aparece a imagem do fundador do Afrofuturismo, 

buscou-se dar uma das definições do tema que é a metáfora existente entre a diáspora 

africana e a abdução alienígena. Apesar dos comentários em que os discentes chamaram 

Sun-Ra de doido, percebeu-se que os alunos compreenderam que o objetivo era levantar 

questões que envolviam os negros. 

A reação sobre a imagem do mapa-múndi confirmou a visão eurocêntrica e a 

falta de discussão sobre o assunto, uma vez que os alunos ficaram perplexos ao saber 

com a imagem exibida que o mapa-múndi poderia ser usado da forma apresentada.  

As imagens sobre a rota da escravidão e a mão negra acorrentada trouxeram 

outro ponto chave para a atividade que é o termo escravo. Um aluno usou o termo e o 

professor convidado explicou que esse termo não era usado e que agora se usa negro 

escravizado. Isso é relevante porque ressignifica e tira a impressão que se tinha de que 

todo negro é escravo. As imagens do navio negreiro e da escrava Anastácia trouxeram a 
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questão sobre a violência cometida contra os negros e as lutas pela liberdade. Aqui a 

reflexão foi sobre a não passividade do negro escravizado. Os alunos ficaram 

espantados quando lhes foi contado que a escrava Anastácia foi abusada sexualmente e 

que ela foi punida com o uso da máscara. A fala da professora sobre a máscara só ser 

retirada quando ela fazia refeição gerou o comentário de que esse ato era escasso, 

porque os negros escravizados não faziam as refeições com regularidade. Mais que um 

comentário, a fala do aluno comprova a construção de um novo pensamento a partir da 

atividade aplicada em sala. 

Já com as imagens do grupo revolucionário Pantera Negra tencionou-se refletir 

sobre as lutas armadas pelos Direitos Civis dos negros (os alunos não sabiam da 

existência desse grupo). As imagens de Nelson Mandela e de Martin Luther King 

tiveram como título Hacia el Amor, o que foi proposital para gerar reflexões sobre lutas 

desarmadas pelos Direitos Civis dos negros e  contra a segregação racial nos Estados 

Unidos e na África do Sul. Uma aluna conhecia a história de Nelson Mandela porque 

ela fez pesquisas, por conta própria, sobre ele (fato que gerou surpresa para os 

professores e para alguns de seus colegas). A aluna falou um pouco da vida de Nelson 

Mandela. Isso mostra que o aluno, muitas vezes, tem mais a dizer do que se imagina e, 

por isso, é preciso dar voz a ele. 

As imagens dos super-heróis negros geraram alegria nos alunos e muitos 

comentários entre eles. Os discentes falaram todos os nomes de cada um dos 

personagens e seus superpoderes. Foi um momento de grande descontração na aula. Os 

alunos também não sabiam que o personagem Pantera Negra fazia parte do Quarteto 

Fantástico, o que gerou reações diversas. Percebeu-se que os super-heróis inspiraram os 

alunos. A intenção da regente da atividade ao escolher super-heróis para serem 

incluídos na Prélectura foi dar visibilidade positiva ao negro, esse também foi um dos 

motivos da criação do Afrofuturismo, incluir personagens negros em um lugar em que 

ainda não haviam sido incluídos.  As respostas finais foram dadas de forma muito 

rápida por causa do tempo da aula. Os alunos gostaram e participaram ativamente dos 

debates desse dia. 

Como descrito na seção 7, o segundo momento da proposta didática foi a 

Lectura do texto que buscou desenvolver a compreensão leitora e a produção textual 

através de questionário com respostas a serem dadas em língua espanhola. Mais do que 

compreender o texto e produzir as respostas em língua espanhola houve, nesse dia, uma 

profunda reflexão sobre a condição do negro. Na turma 901, a leitura do texto foi 
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associada à questão da violência e do assassinato de um jovem negro homossexual. Na 

turma 902, o texto serviu não só para falar sobre o preconceito racial que envolve os 

negros mas, também, para deixar claro que o lugar de defesa de direitos iguais é de 

todos. Esse dia foi importantíssimo porque a discussão foi além das definições do 

movimento estético Afrofuturista. 

Sobre o conteúdo gramatical estabelecido para ser trabalhado na atividade 

aplicada, a resposta foi positiva. Ainda que, por falta de tempo, os alunos não tenham 

utilizado as conjunções em uma produção textual, houve sucesso no que diz respeito ao 

reconhecimento e classificação dos conectores. 

Haciendo reflexiones sobre el tema foi um momento em que usou-se, durante as 

aulas, muitos recursos audiovisuais em sala. Esses recursos enriqueceram as aulas e 

contribuíram muito com os questionamentos, reflexões e construções de novos 

pensamentos. No filme, por exemplo, há um personagem que prega a vingança e a luta 

armada a favor apenas de um biótipo. A proposta didática e a mensagem final do filme 

têm uma vertente contrária a tudo isso. Vertente essa que foi não só percebida pelos 

alunos, mas tomada como prática cotidiana. 

Ao ver o clipe Many Moons os alunos não conseguiram compreender a 

mensagem passada nele e pediram para que explicasse o clipe antes de passar os outros. 

Como o tempo foi curto, houve preferência em passar todos os clipes, explicar os 

últimos dois, repassar o videoclipe e explicá-lo em outra aula. Antes da segunda 

exibição de Many Moons, levou-se a tradução da música. A professora leu a letra e no 

momento em que eles assistiram novamente o clipe a letra também apareceu para que 

pudessem acompanhar os momentos. Após o clipe, alguns alunos ainda não estavam 

compreendendo a mensagem passada então, como a professora anotou alguns 

momentos do clipe para comentar com os alunos, essas partes foram explicadas fazendo 

referência às imagens. Percebeu-se que o número exagerado de informações contidas no 

videoclipe contribuiu para dificuldade de compreensão que os alunos tiveram. 

A música Hacia el amor levantou questões difíceis, pois sua letra contem termos 

de religiões de matriz africana. Contudo, o que prevaleceu, ao final, foi a mensagem que 

o título encerra: em direção ao amor. Essa frase, escrita em língua espanhola, foi 

utilizada nos brindes distribuídos na mostra cultural da turma 902.                        

O clipe de Ludmila foi uma indicação de uma aluna que, na primeira aula sobre 

Afrofuturismo, relatou que o novo videoclipe dela era afrofuturista. Destaca-se aqui a 

percepção da aluna, associando as imagens exibidas no início da atividade ao videoclipe 
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da música Jogando Sujo. Cabeça de Nêgo, música da rapper Karol Conka, foi 

significativa porque, além de falar da história da vida do rapper Sabotage, também falou 

sobre a favela, dando outro olhar para esse espaço e seus moradores.  

Como dito na seção 7 Manos a la Obra foi divido em duas partes. Em relação à 

peça, somente a turma 902 apresentou esse trabalho na mostra cultural (a 901 fez outro 

projeto com outro professor, porque na escola os professores apresentam somente um 

projeto por turma). Assim que os alunos souberam que na encenação haveria super-

heróis ficaram entusiasmados, escolhendo um dos super-heróis negros que existem. No 

entanto, não houve nenhuma recriação de nenhum super-herói, mas sim a criação de 

personagens a partir das aulas desenvolvidas.  

Os papéis se mesclariam entre os alunos sem distinção de cor, porque a 

encenação contou com algumas fases: a primeira começou na África; a segunda foi a 

diáspora africana; a terceira foi a escravidão no Brasil; a quarta foi a libertação dos 

negros escravizados; a quinta e última foi incluir a atualidade e um dos problemas 

sociais do Brasil que é a violência. Foi difícil para os alunos compreenderem que na 

peça não haveria marcação de etnia: eles queriam insistir que o negro na África devia 

ser interpretado por um aluno também negro e que um senhor de escravos ao escolher 

um negro para ser escravizado deveria ser interpretado por um aluno branco. A 

professora regente explicou para a turma que a intenção da peça é evidenciar que a 

história do Brasil sendo bonita ou não pertence ao povo brasileiro, então, a história é 

nossa, e se ela nos pertence deve ser interpretada por qualquer pessoa.  

Para a confecção das pinturas. A maior parte dos alunos escolheu como 

características do Afrofuturismo acrescentar na imagem produzida por eles elementos 

característicos do sistema solar, tais como, a Lua, a Terra, alguns planetas e o próprio 

espaço. Isso pode ter dois motivos: o fato de ser mais fácil desenhar um planeta, a Lua 

ou o espaço ou a explicação dada em sala sobre a metáfora existente entre a abdução de 

um alienígena e a diáspora africana. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho surgiu de um incômodo gerado pelo medo que eu sinto de 

caminhar em certos horários na rua e me deparar com um negro que olha em minha 

direção ou não. Da mesma maneira que tenho essa sensação, outras pessoas são tomadas 

pelo mesmo sentimento. Esse incômodo fez com que eu elaborasse uma proposta 

didática cujo objetivo geral foi utilizar o movimento estético denominado 

Afrofuturismo para propor novos olhares sobre a figura do negro. 

Ao final da aplicação da proposta didática percebi que o método aplicado foi 

satisfatório, pois foi aprovado pela maior parte dos alunos. A visibilidade positiva que 

foi dada ao negro fez com que alguns colegas e, principalmente, os alunos admirassem 

os negros que estiveram presentes na atividade. Além disso, durante a elaboração e a 

aplicação da atividade, ver os negros terem representatividade e sua importância na 

história, como as lutas pelos Direitos Civis dos negros e o Apartheid defendidas por 

Nelson Mandela e Martin Luther King, a importância de artistas como Sun-Ra, Grace 

Jones, Janelle Monáe, Karol Conka, Emicida entre outros, o escritor Fábio Kabral fez 

com que eu mudasse meu sentimento de medo.  

Desse modo, a ressignificação e o empoderamento em relação ao negro foram 

realizados em mim. Não mais tenho medo de ver um negro em uma rua deserta porque 

acredito que a pouca representatividade negra na mídia, na história que nos é contada, e 

nas ficções afetou minha caminhada até aqui e, agora, o olhar de medo mudou. A 

diáspora africana, assim como os movimentos migratórios, nos fez nação e é nisso que 

devemos nos fortalecer. Agora, no lugar da sensação de medo, faço uma reflexão e me 

pergunto sempre por que isso acontece. Vejo no negro e em mim que também sou negra 

um ser com uma linda história que começa com a triste diáspora. Penso que se essa 

sensação foi mudada em mim pode ocorrer com outras pessoas.   

Dessa maneira, espero que esse trabalho seja fonte de inspiração para 

professores e futuros professores que pretendem ser engajados em sala de aula. Acredito 

que os educadores devem produzir subjetividades para preparar cidadãos para uma 

sociedade que tem várias questões de identidades a serem discutidas. Esses assuntos 

devem e precisam ser debatidos e refletidos em sala de aula porque os educadores são 

os principais responsáveis pela quebra de paradigmas.  
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APÊNDICE A - AFROFUTURISMO, CIENCIA FICCIÓN E IDENTIDAD 

AFRICANA 

 

Liceu Santa Mônica – LISAM JÚNIOR 

                     Profe: Elisa Mª Coutinho      Asignatura: Español     Fecha: ____/____/2018 

 

 

 LECTURA 

Afrofuturismo, ciencia ficción e identidad africana 

 
El afrofuturismo es una corriente artística y cultural que reivindica una nueva identidad a través de la 

ciencia ficción y la fantasía histórica. 

 
http://www.comciencia.br/movimento-estetico-multifacetado-afrofuturismo-busca-ocupar-o-futuro/ 

 
La visión occidental sobre África y la diáspora africana está plagada de tópicos que incluyen pobreza, 
segregación, guerra o, más recientemente, terrorismo. Rompiendo con los estereotipos, el 
afrofuturismo es una corriente artística y cultural que desde hace décadas reivindica una nueva 
identidad a través de la ciencia ficción y la fantasía histórica. En el marco de la exposición «Making 
África» en el CCCB, que aporta un enfoque creativo del continente, analizamos un género que recupera 
las raíces precoloniales para proyectarlas en futuros posibles. 
Pirámides voladoras y faraones extraterrestres conviven en armonía en el afrofuturismo, una tendencia 
estética que cuestiona los estereotipos, positivos o negativos, asociados a la identidad africana. Usando 
elementos de ciencia ficción, cosmologías no occidentales y tecnología, este género se basa en el 
pasado para criticar el presente e imaginar futuros alternativos, todo ello desde una perspectiva cultural 
afrocéntrica. 
Aunque el término se usó por primera vez en 1994 en el artículo «Black To The Future» de Mark Dery, 
sus manifestaciones se pueden rastrear a lo largo de la cultura del siglo XX, especialmente en Estados 
Unidos. Una manifestación primitiva del género se encuentra en los relatos de W.E.B. Du Bois, 
panafricanista y activista de los derechos civiles estadounidense. En uno de sus primeros textos de 
ficción, La princesa de acero (1908), un sociólogo afroamericano inventa una máquina para ver a través 
del tiempo y el espacio, con la que descubre a una princesa africana hecha de acero a la que secuestran 
y separan de su madre; una metáfora sobre la colonización y explotación de África. 
Vinculado al desarrollo de la ciencia ficción en general, el afrofuturismo literario se desarrolló de manera 
más amplia después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los sesenta y setenta, con 
autores como Jewelle Gomez, Octavia Butler y Samuel Delany. La popularidad del género se incrementó, 
sin embargo, cuando encontró espacio en otra expresión cultural de masas: la música popular 
estadounidense. 
El pionero indiscutible del afrofuturismo en el campo musical es Sun Ra, artista de jazz que, desde la 
década de los sesenta, envolvió a su personaje artístico de elementos del antiguo Egipto y la ciencia 
ficción. El músico afirmaba haber viajado a Saturno de niño, donde unos seres le pidieron que dejase de 
ir a la escuela (sic), y la práctica totalidad de su repertorio incluye referencias a viajes espaciales y 

 

http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/making-africa/213052
http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/making-africa/213052
https://es.wikipedia.org/wiki/W._E._B._Du_Bois
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Ra
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mitología precolonial. Entre las personalidades del jazz que también adoptaron aspectos del 
afrofuturismo se incluyen John Coltrane, Miles Davis y Alice Coltrane. 
La iconografía excéntrica de Sun Ra tuvo continuidad con el pionero del funk George Clinton, que en los 
años setenta consideraba su música el «hogar de los hermanos extraterrestres», hacía aterrizar ovnis de 
cartón piedra en sus conciertos y recreaba una era espacial en la que los afroamericanos son los 
protagonistas. A partir de los ochenta, y con la expansión del hip hop y más tarde la música electrónica, 
grupos como Afrika Bambaataa, Public Enemy, Deltron 3030 y disc jockeys como DJ Spooky continuaron 
con este legado. Desde la década de los 2000 y hasta la actualidad, multitud de músicos han adoptado 
elementos afrofuturistas, destacando los casos de Janelle Monáe y Erykah Badu. 

Ferran Esteve (22 MARZO 2016) 
Adaptado de: http://lab.cccb.org/es/afrofuturismo-ciencia-ficcion-e-identidad-africana/ 

 
Conteste en Español: 

1. ¿Qué es el Afrofuturismo? 
2. ¿Qué significa diáspora? Busque en diccionario. 
3. ¿Qué rasgos tiene la diáspora africana? 
4. ¿Cómo el Afrofuturismo es importante para el empoderamiento de los negros? 
5. ¿Cuáles son los problemas actuales que involucran los jóvenes negros en Brasil? Busque en internet. 
6. ¿El Afrofuturismo tiene base en qué? ¿Por qué? 
7. ¿En qué año y hogar el término fue utilizado por primera vez?  
8. ¿Quién es el artista pionero del Afrofuturismo? ¿Qué él afirmaba? 
9. ¿Qué artistas de la actualidad han adoptado elementos afrofuturistas?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uQFGkGk4PSc?t=8m22s
https://youtu.be/uQFGkGk4PSc?t=8m22s
http://lab.cccb.org/es/author/ferran-esteve/
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APÊNDICE B –  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Liceu Santa Mônica – LISAM JÚNIOR 

                            Profe: Elisa Mª Coutinho      Asignatura: Español     Fecha: ____/____/2018 

 

 
 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Conjunciones Coordenadas 
 

Ponga atención en las palabras destacadas en los enunciados sacados del texto 

Afrofuturismo, ciencia ficción e identidad africana. 

 

Pirámides voladoras y faraones extraterrestres conviven en 
armonía en el afrofuturismo, una tendencia estética que 
cuestiona los estereotipos, positivos o negativos, asociados a 
la identidad africana. Usando elementos de ciencia ficción, 
cosmologías no occidentales y tecnología, este género se 
basa en el pasado para criticar el presente e imaginar futuros 
alternativos, todo ello desde una perspectiva cultural 
afrocéntrica. 

 

Aunque el término se usó por primera vez en 1994 en el 

artículo «Black To The Future» de Mark Dery, sus 

manifestaciones se pueden rastrear a lo largo de la cultura 

del siglo XX, especialmente en Estados Unidos. 

 

La popularidad del género se incrementó, sin embargo, 
cuando encontró espacio en otra expresión cultural de 
masas: la música popular estadounidense. 

 
Las palabras “o”, “y” “e”, “aunque”, “sin embargo” son conjunciones. 
 
Características generales 
Las conjunciones son una clase de palabras que, al igual que las preposiciones, tienen las siguientes 
características:  

 Son siempre palabras átonas sin autonomía sintáctica. 

 Su papel es el de relacionar unas palabras con otras. Son, pues, palabras relacionantes. 
 

 Conjunciones coordinantes 
Las conjunciones coordinantes enlazan palabras, grupos sintácticos u oraciones, sin establecer ninguna 
relación de dependencia: sintácticamente, los elementos enlazados son del mismo nivel, o sea, son 
elementos equifuncionales. Ejemplos: 
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En el 1º enunciado, “o” une los sustantivos “positivos” y “negativos”; “y” une los sustantivos 
“occidentales” y “tecnología”; “e” une las oraciones “este género se basa en el pasado para criticar el 
presente” e “imaginar futuros alternativos, todo ello desde una perspectiva cultural afrocéntrica”. 
Además de eso, las conjunciones “o” y “y, e” tienen significados distintos. El conector “o” significa 
alternancia, es llamada conjunción disyuntiva/alternativa; ya los conectores “y, e” significan adición de 
elementos, son llamadas conjunciones aditivas/copulativas. 
 
En el 2º y en el 3º enunciado, “aunque” y “sin embargo” establecen una relación de adversidad con las 
oraciones anteriores son llamadas conjunciones adversativas. 
 
Las conjunciones coordinantes pueden ser copulativas/aditivas, disyuntivas/alternativas, consecutivas, 
adversativas y explicativas, y se caracterizan porque siempre  aparecen entre los elementos 
coordinados y nunca delante del primero de ellos, salvo que se repitan después. Ejemplos:  
 
O vienes o te quedas.                     Ni Juan ni Pedro. 
 

EJERCICIOS 
 
1. Marque la forma correcta de conjunción que completa los huecos. 
a. Brasil __________ España ya fueron campeones mundiales de fútbol.          (    ) y      (     ) e 
b. Marta ___________ Hiago estudian inglés en esta escuela.                           (     ) y     (    ) e 
c. Mañana compraremos siete __________ ocho sillas.                                      (     ) o      (    ) u 
d. La señal pudo ser percibida por los oídos ___________ las palmas de las manos.  (   ) o     (   ) u 

 
2. (PUC/2008) “esta disposición debe ser voluntaria u obligatoria”. O conector u tem a mesma 

função que: 
(a) o  
(b) y 
(c) e 
(d) si 
(e) ni 

 
3. Na oração: “Está lloviendo, sin embargo, iré al supermercado.” A tradução correta da conjunção 

sublinhada é: 
(     ) no entanto           (     ) ou            (     ) portanto            (     ) logo      

 
4. Escolha a alternativa correta quanto a utilização das conjunções alternativas (disyuntivas) [o, u]:  
 
(a) Usaré ese u otro libro cualquier. El Brasil pagará su deuda con oro o dólares. 
(b) Usaré ese o otro libro cualquier. El Brasil pagará su deuda con oro o dólares. 
(c) Usaré ese u otro libro cualquier. El Brasil pagará su deuda con oro u dólares. 
(d) Usaré ese o otro libro cualquier. El Brasil pagará su deuda con oro u dólares. 

 
5. Marque la alternativa en que las conjunciones aditiva/copulativa [e,y] fueron usadas 

correctamente. 
(a) María y Pablo aprobaron el examen. Los niños se reunieron e hicieron los trabajos.  
(b) María e Pablo aprobaron el examen. Los niños se reunieron e hicieron los trabajos. 
(c) María y Pablo aprobaron el examen. Los niños se reunieron y hicieron los trabajos. 
(d) María e Pablo aprobaron el examen. Los niños se reunieron y hicieron los trabajos. 

 
6. En que alternativa las conjunciones disyuntiva/alternativa [o,u] fueron usadas correctamente. 
(a) Andrés o Oscar son los mejores candidatos. Tendrás un niño o una niña. 
(b) Andrés u Oscar son los mejores candidatos. Tendrás un niño u una niña. 
(c) Andrés o Oscar son los mejores candidatos. Tendrás un niño u una niña. 
(d) Andrés u Oscar son los mejores candidatos. Tendrás un niño o una niña. 
 
7. Complete as orações com as conjunções [y, e, o, u, sin embargo, porque, que, mientras]. 
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a. Ya están todos en la fiesta, _____________________ no pienso ir. 
b. ¿Ganaron oro _____________ plata? 
c. ¿Son siete ___________________ ocho horas? 
d. Ana ___________________ Hítalo son primos. 
e. La niña baila mejor __________________ su hermano. 
f. _____________________ hay vida hay esperanza. 
g. Yo lloro _________________ tú te sonríes. 
h. Estoy muy triste _____________________ han ingresado en el hospital a un amigo. 
 
8. “Te presto el dinero _____ te comprometas a devolvérmelo el martes sin falta.” La conjunción que 
completa la oración es 
(a) aunque 
(b) si 
(c) con tal de que 
(d) a fin de que 
(e) mas 

 
9.Marque a tradução literal da seguinte frase: 
“El hombre no solo destruye la naturaleza, sino también se destruye a si mismo.” 
(a) O homem, uma vez que destrói a natureza, destrói, também, a si mesmo. 
(b) O homem não só destrói a natureza como também destrói a si mesmo. 
(c) O homem não destrói a si próprio, se não destrói a natureza. 
(d) O homem que destrói a natureza destrói, também, a si próprio. 
(e) O homem destrói o solo e a natureza e também destrói a si mesmo. 
 
10. “Aunque tuviera el dinero.” A palavra destacada tem o sentido de: 
(a) siempre que 
(b) mientras que 
(c) a pesar de que 
(d) para que 
(e) porque 
 
11. (UFF/2009) “El tiempo no tiene una sino sus muchas ruedas.” La estructura adversativa del verso 
equivale a una de las siguientes versiones: 
(A) El tiempo no tiene sólo una rueda, en realidad tiene muchas. 
(B) El tiempo tiene a veces una rueda, otras veces muchas. 
(C) El tiempo no tiene ni una ni muchas ruedas. 
(D) El tiempo, aunque no lo parezca, sólo tiene una rueda. 
(E) El tiempo no tiene ruedas. 
 
12. (PUC/2009) El conector “pero” en “estudios difíciles, arduos, áridos, trabajosos pero con prestigio” 
permite construir en el mensaje una relación de 
(A) negación. 
(B) oposición. 
(C) condición. 
(D) inclusión. 
(E) afirmación. 
 
13. Mi mamá me quiere _____________ está enojada conmigo ahora. 
(     ) pero            (     ) sino             (     ) si no           (     ) que 
 
14. Mi familia no es rica _____________ pobre. 
(     ) pero             (     ) sino             (     ) sino que 
 
15. No me gusta el laboratorio de lenguas _____________ es útil. 
(     ) pero         (     ) sino              (     ) sino que 
El dinero hace ricos a los hombres, ______________ no dichosos. 
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(     ) pero         (     ) sino               (     ) sino que 
 
Marque a alternativa em que as conjunções completam as seguintes orações: 
  
16. Juanjo _____________ Isabel llegaron retrasados. 
Juan ______________ Fernando son primos. 
Frío ______________ hielo aparecen en el invierno. 
Suspendí en Matemáticas ______________ Historia. 
 

(a) y – y – y  – y 
(b) e – e – e  – e 
(c) e – e – y – y  
(d) e – y – y – e  
(e) y – y – e – e 

 
17. Este señor es alemán _________ holandés. 
Iremos tú __________ yo. 
El timbre de su voz es cristalino ____________ inolvidable. 
Que empiece uno ____________ otro. 
Los muebles son de madera ____________ hierro. 
 

(a) o – e – y – o – e 
(b) u – y – e – u – y  
(c) o – y – e – o – e  
(d) u – e – y – u – e  
(e) o – e – e – o – y  
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APÊNDICE C – HACIENDO REFLEXIONES SOBRE EL TEMA 

 

Liceu Santa Mônica – LISAM JÚNIOR 

                            Profe: Elisa Mª Coutinho      Asignatura: Español     Fecha: ____/____/2018 

 

 

 HACIENDO REFLEXIONES SOBRE EL TEMA 
           MÚSICA HACIA EL AMOR 
 
Compositores:  Emicida / Naomi/Lisa / Maya / Marcio Arantes 

 

 
https://portalrapmais.com/emicida-ibeyi-hacia-el-amor-videoclipe/ 
 

          MÚSICA CABEÇA DE NÊGO 
Versão feita por Karol Conka do repper Sabotage 
 

 
https://revistacult.uol.com.br/home/composicao-de-sabotage-ganha-versao-de-karol-conka/ 

 
Ieiêeo iê Obá, Olorum modupé, Odá odara iêeee 

       O nêgo não pára no tempo, não 
Suas origens vêm de Angola há um bom tempo 
Sabo/tizil Brasil, bem Brasil, no Rio, do verdinho cabeça de nêgo! 
Desfecho conforme vive o vento se mostra 
Respeito pro povo 
Um ofenso universo 
Pprotetor do Orun, que olheu colheu o ouro, ouro no Olorum vem do terreiro 
 
Nêgo não pára no tempo 
Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro 
Maracutaia lá do norte, o mano vai viver 
Maracutaia segue a seco um dia irá chover 
Sabe por quê? 
 
Nêgo não paga veneno pode acreditar, se você já sabe a um bom tempo 
Oo nêgo pára um bom tempo, seja África, Brasil, brasileiro 
Maracutaia em toda parte, vejo no governo 
Tem ACM, Lalau, pra deixar tormento 
Tem muito tempo, o pobre pagando veneno 
Mesa branca, aruanda, que canta com fama 
Que manda a mensagem ao Canão êê 
 
Nêgo não pára no tempo 
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Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro 
Maracutaia lá do norte, o mano vai viver 
Maracutaia segue a seco um dia irá chover 
Sabe por quê? 
 
Eee ei bêbe um bebezin' tiririonã eu vi um bebezin' tiririônã! 
 
Faço o que faço há um bom tempo, chegado 
Eu tô com carro parado, uma preta do lado 
Empapuçado de mato 
Rica (chegado) chega 
Presta um cigarro, se pá, não pago besteira 
Brasil tô na palma, pandeiro não pára 
De Curitiba à Candelária, um bom tempo na praia 
 
Porque o nego não pára, não pára não pára, há um bom tempo 
O nego não pára, África vejo o momento 
 
Tipo: Anastácia, Tereza, relembra Mãe Menininha 
O Cantois pode crer, cê sempre vai ter vida 
Maracanã lotado, o desastrado, por isso ja é sábado 
Tudo o que eu faço é torcer 
Mais vai ver: A trajetória do Timão vencer 
(Periferia sofre em vida, mas tira um lazer) 
Quem é o defensor do Ôrum vai saber dizer 
Quem é o protetor da guerra vai sabe viver, hey 
 
Nêgo não pára no tempo 
Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro 
Maracutaia lá do norte, o mano vai viver 
Maracutaia segue a sede um dia irá chover 
Sabe por quê? 
 
Faço o que faço, não quero pedaço 
Sou nêgo véio chegado, talvez tô com mato 
Enlaricado, empapuçado, muita sede do lado 
Chegando sempre vejo um preto, vou mandando o recado 
Sabote, vejo sim, quero dizer que vim, do Brooklin surgi aqui 
Que reivindiquei estou aqui porque 
Um novo tempo vai poder dizer que, é 
Sobre um passado de um tempo presente 
 
Moleque de black, descalço, vou chapando o coco, correndo no morro 
Aeroporto vivo vivo, Água Espraiada é assim, é 
O tempo todo Deus está por mim 
Porque eu faço o que faço não mando recado 
E faço o que faço, não mando recado 
(Diz) faço o que faço não mando recado 
(Sim) faço o que faço não mando recado 
 
Nêgo não pára no tempo 
Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro 
Maracutaia, lá do norte, o mano vai viver 
Maracutaia, segue a seco/sede, um dia irá chover 
Sabe por quê? 

 

AUGUSTO, Israel. 5 Coisas para saber sobre a rapper Karol Conka, 2016. Disponível em: 

<https://www.jornaldorap.com.br/5-coisas-para-saber-sobre-rapper-karol-conka/>. Acesso em: 12 ago. 

2018. 
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CLIP: MANY MOONS 
https://www.youtube.com/watch?v=LHgbzNHVg0c 

 
 

CLIP: PRIME TIME FT. MIGUEL 
https://www.youtube.com/watch?v=Oxls2xX0Clg 

 

 
http://www.justjared.com/2013/10/11/janelle-monae-miguel-primetime-video-premiere/ 

 
LUDMILLA   JOGANDO SUJO 
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5oD_tfN0I 

 
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/ludmilla-lanca-clipe-de-jogando-sujo.html 

 
EJERCICIOS 

 
9. ¿Qué características de la cultura africana tiene en esta estrofa? 

Bruce Lee, Kung Fu 
Sem trégua, trago a régua, voodoo (hu!) 
Mil légua, mil língua, tipo busuu 
E o som do tambor como primeiro Bluetooth (connection) 
Ano de Xangô 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Mire esta estrofa y conteste a las cuestiones 3 y 4. 

La noche, mi color 
        Por toda suerte 

Ojos de Atahualpa en mi mapa 
Vuelco la muerte 
Mamacita enseña: Hijo, sejas fuerte 
Invisible a los problemas 
Mis poemas son el puente 
Libre, cuerpo, mente 
Anti boina verde 
Traje del camuflaje 
Soldado en la Calle Trece 
Enemigos tienen ojos pero no pueden ver-me 
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Sus muslos, piernas y brazos no pueden alcanzar-me 
Nunca! 

 
10. Todos los negros que eran esclavos tenían un sueño. Saque del texto un verso que expresa esa 

voluntad. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
11. ¿Qué cosas pueden ser rechazadas con el uso de la palabra “Nunca!”? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cómo podemos comprender estos versos de la segunda música?  
Nêgo não pára no tempo 
Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro 
Maracutaia, lá do norte, o mano vai viver 
Maracutaia, segue a seco/sede, um dia irá chover 
Sabe por quê? 

______________________________________________________________________________________ 

13. Haga una comparación entre las dos músicas. 
______________________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Qué elementos del Afrofuturismo tiene en las músicas?  
______________________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Qué críticas existen en la música Cabeça de Nêgo? 
______________________________________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué rasgos del Afrofuturismo tiene en los clipes Many Moons, Prime Time ft. Miguel, Jogando Sujo 

y Cabeça de Nêgo?  
______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – MANOS A LA OBRA 

 

!Ahora es con usted! 

 

Elija una de las imágenes y haga un dibujo Afrofuturista. 

Esta imagen hará parte de una exposición.  

 

Material: 

 Tinta, pincel, lápiz 

 Cinta adhesiva 

 Una tela 

 Una hoja de carbono 

 Una hoja con la imagen deseada 

 

¿Cómo hacer? 

Imprima una de las imágenes. Coja la tela, pegue con la cinta adhesiva la hoja de carbono y arriba de ella 

la hoja con la imagen deseada.  Utilice el lápiz para pasar arriba de la imagen para que el dibujo quede 

marcado en la tela. 

Después pinte la imagen y crie características del Afrofuturismo en ella. 

 

¡Buen trabajo! 
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APÊNDICE E – TEXTO DA PEÇA TEATRAL 

 

LISAM – Liceu Santa Mônica 

Professores: Elisa e Leandro 

Projeto da Mostra Cultural - 2018 

 

PEÇA DE TETRO 

 

1ª Cena (O narrador explica o local) 

 

1º Narrador: Esta peça faz parte de uma atividade que estamos desenvolvendo na aula 

de Espanhol em colaboração com a aula de Educação Artística denominada Vozes da 

diáspora africana: o afrofuturismo em uma proposta didática para aulas de espanhol. 

Começamos na África, século XVIII. 

 

2º Narrador: No final do século XVIII nascia um menino negro em Jufurri, África 

Ocidental. Membro de uma tribo denominada Mandimba. Essa criança negra assim 

como seus pais nasceu “livre” (“livre”, “livre” – gritado). Após o nascimento, os 

homens e mulheres da tribo fizeram uma grande festa com comidas e danças. O nome 

da criança seria escolhido apenas pelo pai e só seria revelado para a criança, para a mãe 

e aos demais em um ritual que podemos dizer que era um batizado. O nome era 

sussurrado primeiramente para a criança porque eles achavam que um ser humano devia 

ser o primeiro a saber quem era. Depois sussurrou o nome no ouvido da mãe. Em 

seguida, o pai sussurrou o nome para o sacerdote da tribo que anunciou então para toda 

a aldeia ali reunida. 

Na noite do oitavo dia, sozinho com o filho sob a lua e as estrelas, o pai completou o 

ritual da indicação do nome. Levou o pequeno em seus braços fortes até a beira da 

aldeia, ergueu-o como o rosto virado para o céu e disse suavemente: 

 

Pai: Veja! É a única coisa maior do que você.  

 

2ª Cena 

 

2º Narrador: O menino começa a crescer. Os homens da tribo caçam, plantam e fazem 

oferendas; por isso, não comem certos tipos de carne porque oferecem ao Deus supremo 

Alá. As mulheres cuidam das cabanas onde moram e das crianças. As crianças correm, 

brincam e ouvem histórias contadas por uma anciã.  

 

3º Narrador: Vai ler uma história do livro Raízes. 

Conto  

Num certo tempo, numa certa aldeia, vivia uma certa pessoa... 

A certa pessoa, no caso, era um menino com a mesma idade que vocês, que um dia foi 

até a margem do rio e encontrou um crocodilo preso numa rede. 

_Ajude-me! Gritou o crocodilo. 

_Você me mataria! _gritou o menino. 
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_Não! _respondeu o crocodilo. _Chegue mais perto! 

E assim o menino se aproximou do crocodilo... e imediatamente foi apanhado pelos 

dentes imensos e fortes. 

_Mas é assim que você paga minha bondade... com maldade? _gritou o menino. 

_É claro _disse o crocodilo, pelo canto da boca. _O mundo é assim mesmo. 

O menino se recusava a acreditar que fosse e o crocodilo concordou em não engoli-lo 

imediatamente, pedindo antes a opinião das três primeiras testemunhas que por ali 

passassem. E a primeira foi um burro velho. Quando o menino pediu sua opinião, o 

burro disse: 

_Agora que estou velho e não posso mais trabalhar, meu dono me expulsou, para que eu 

seja devorado pelos leopardos! 

_Está vendo? _disse o crocodilo. 

Em seguida apareceu um cavalo velho, que disse praticamente a mesma coisa. 

_Está vendo? _respondeu o crocodilo. 

Apareceu então um coelho bastante gordo, que disse: 

_Bem, mas não posso dar uma opinião correta sem saber como isso aconteceu, desde o 

início. 

Resmungando, o crocodilo abriu a boca para contar toda a história... e o menino escapou 

para um lugar seguro, na margem do rio. O coelho perguntou: 

_Gosta de carne de crocodilo? 

O menino disse que gostava. 

_E seus pais também gostam? 

O menino novamente disse que sim. 

_Pois aí tem um crocodilo pronto para o caldeirão. 

O menino afastou-se correndo e voltou pouco depois com os homens da aldeia, que o 

ajudaram a matar o crocodilo. Mas trouxeram também um cachorro, que saiu em 

perseguição, alcançou e matou também o coelho. 

 

_O crocodilo estava certo. É a maneira do mundo: muitas vezes a bondade é paga com 

a maldade. Foi isso o que eu quis contar com minha história. 

 

 

4º Narrador: O menino continua a crescer e juntamente a seu crescimento alguns 

temores de outras tribos rivais que roubam jovens e de homens brancos que capturam 

pessoas utilizando barcos. Infelizmente ocorre o que todos temiam. O jovem é 

capturado por uma tribo rival e vendido justamente para homens brancos que tinham 

barcos. Começa a diáspora africana.  

 

3ª Cena 

5º Narrador: A lua é a mesma, linda no céu junto às estrelas, mas infelizmente a 

situação é outra.  

 

6º Narrador: Negros, negros, são muitos meu Deus como pode, mais de 500 

amontados como livros em estantes, uns sentados outro deitados. Crianças, jovens, 

homens, mulheres grávidas ou não. Conseguiram amontoá-los em grandes caravelas. 

Elas estão sujas, não há lugar limpo, não há comida para encher suas barrigas, bebem 

pouca água. Quantas doenças, quantos mortos. Muitos, quando conseguem, preferem se 

jogar ao mar ao ficar ali, sofrendo, sendo humilhados. Muitos não conseguem se 
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comunicar porque não conhecem o dialeto, são de tribos distintas. Menos da metade 

consegue chegar ao destino. 

 

7º Narrador: A diáspora africana levou crianças, jovens, homens e mulheres 

principalmente para América do Norte, América Central e América do Sul.  

Estamos agora no Brasil, final do século XVIII. 

 

4ª Cena 

8º Narrador: Escolha de um negro por um senhor.  

 

Senhor: Quero ver seus dentes, negro, levante-se, como são seus braços. Esse eu não 

quero. Vou levar este aqui. 

 

5ª Cena 

9º Narrador: Os negros trabalhavam de sol a sol. À noite, eram acorrentados. 

Continuavam comendo pouco. Não sabiam a língua local, não havia nenhum conhecido, 

não podiam exercer sua religião. Quanta dor, quanto choro, quanta humilhação. Como 

as chibatadas doíam. Ficar no tronco dias e dias... só a lua, e as lembranças da família... 

Minha África, minha aldeia, minha tribo, nunca mais... 

 

10º Narrador: Os negros fugiam, muitos se matavam, muitos não aceitavam aquela 

situação. Muitos eram capturados, muitos chegavam ao quilombo, muitos fundavam um 

quilombo. 

 

6ª Cena 

11º Narrador: (No telão imagens de Negros que lutaram contra a escravidão) Zumbi 

dos Palmares... 

 

7ª Cena 

12º Narrador: Os anos passam. Leis são criadas. A lei do Ventre Livre. Lei dos 

sexagenários. E finalmente a lei Áurea. São exatos 130 anos de abolição da escravidão 

no Brasil.  

 

13º Narrador: Finalmente a liberdade. Liberdade ou utopia? Para onde ir? Muitos 

saíram das fazendas. Muitos ficaram se deixando escravizar. 

 

8ª Cena 

14º Todos: os anos passam, passam, passam, passam... 

 

15º Narrador: Estamos agora em uma escola no Rio de Janeiro.  

(Alunos entram para um dia de aula. Espanhol, aula sobre gênero textual HQ e 

Afrofuturismo. Em quanto ocorre à aula, sai da história em quadrinho os personagens de 

ficção – Pessoas comuns e Afrofuturistas). 

 

Professora: Buenos días. 

 

Alunos: Buenos días. 
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Professora: A matéria de hoje é História em Quadrinho e o Afrofuturismo. Em nossa 

última aula expliquei o que é o Afrofuturismo. „Aluno‟, você pode explicar o que 

significa esse movimento estético? 

 

‘Aluno’: Ah... professora, pergunta pra outro. Não sei nem o que eu tomei no café da 

manhã que dirá lembrar a aula da semana passada. 

 

(Um aluno levanta o dedo. A professora olha para o aluno e diz:) Movimento que não 

precisa ser narrado. 

   

Professora: Você quer explicar para os colegas o que significa o Afrofuturismo? 

 

Aluno: Não professora, quero pedir para beber água. 

 

Professora: “Aluno”, você pode explicar pra gente? 

 

“Aluno”: Sim. Professora. Afrofuturismo é um movimento estético utilizado por vários 

artistas que mistura a diáspora africana com ficção científica. 

 

Aluno: Ah sim, eu lembro. Um exemplo é o filme Pantera Negra. 

 

Professora: Isso mesmo; e o que significa a diáspora africana? 

 

Aluno: É aquele bagulho da escravidão. 

 

Professora: Por favor, explica o que é esse bagulho. 

 

Aluno: Sim professora, os negros que foram retirados da África e foram forçados a 

serem escravos em outros continentes. 

 

Professora: Tá vendo como você sabe explicar o bagulho. Hoje, vocês vão criar 

histórias em quadrinho com o tema Afrofuturista. O trabalho pode ser em grupo.  

 

Aluno: Vale quanto professora? 

 

Professora: Gente, sempre tem que valer alguma pontuação... Valerá 5 pontos. 

 

Aluno: Adoro história em quadrinho! 

 

(Alguns alunos juntam as carteiras para fazer o trabalho.) Movimento que não precisa 

ser narrado. 

 

Aluno 1 : Vamos criar os nomes primeiro? 

 

Aluno 2: Sim. Como o tema é Afrofuturista podemos criar algo que poderia representar 

o movimento.  
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Aluno 3: Tem a capoeira, então o nome pode ser “Lucha”. 

 

Aluno 4: Pode ser também, Rey e Lunar. Rey porque representa os reis que existiam na 

África e Lunar porque eles tinham uma ligação com a Lua. 

 

Aluno 5: Pensei em “Tecna” por causa da tecnologia e “Fuerza” por causa da coragem 

que os negros tiveram para enfrentar o período da escravidão. Todos podem ter alguns 

objetos que lembra a ancestralidade africana. 

 

Aluno 1: Como o super-herói sempre salva alguém ou sempre luta por uma causa, 

podemos representar a violência do nosso cotidiano. 

 

Aluno 2: Então o texto pode começar assim: alguns jovens estão indo para a escola e 

começa um grande tiroteio na rua. 

 

Aluno 3: Isso é bem característico de nossa realidade. Os alunos começam a correr, 

alguns se escondem. 

 

Aluno 4: Aparecem os super-heróis. Rey, Lunar, Fuerza, Lucha e  Tecna. 

 

Aluno 5: Esquecemos de falar sobre seus superpoderes. Todo herói tem um super 

poder. 

 

Aluno 3: Lógico. 

 

Aluno 1: Rey lança raio. Lunar tem uma pequena lua que tem o poder de curar as 

pessoas de qualquer ferimento inclusive de livrar as pessoas da morte.  

 

Aluno 2: Lucha é capoeirista. Tecna tem uma força magnética nas mãos e Fuerza usa os 

poderes da mente. (cara de inteligente) 

 

Aluno 4: Lucha chega lutando capoeira com um dos bandidos, enquanto Rey lança um 

raio sobre um deles. 

 

Aluno 5: Um dos meninos foi atingido e caiu. A mãe dele, que escutou os gritos das 

crianças e os tiros, veio correndo para ver se encontrava o filho. Infelizmente, viu seu 

filho baleado, correu e o pegou no colo enquanto chorava muito. 

 

Aluno 1:  Tecna usa sua força para empurrar um dos bandidos e Fuerza usa o poder da 

mente para fazer com que dois bandidos comecem a brigar entre si. 

 

Aluno 2: As lutas vão ocorrendo até que os bandidos são capturados e retirados dali.  

 

Aluno 3: O único herói que permanece no local é Lunar. Ela se aproxima da mãe e do 

menino que permanece no chão. Abaixa, coloca a mão sobre a mãe e pede para que ela 



75 
  

 

se acalme. Pega uma de suas pequenas luas e coloca no ferimento da criança. Ele 

recupera os sentidos. Sua mãe abraça-o firmemente enquanto agradece. 

Olha para Lunar e a agradece. 

 

Aluno 4: Lunar fala com a mãe. Infelizmente, estamos vivendo um período de muita 

violência e muito medo. Mas o amor precisa ser mais forte que tudo isso. Somos heróis 

do dia a dia. Acreditamos que ninguém nasce bandido ou preconceituoso, e se alguém 

pode aprender a ser tudo isso, pode-se também aprender a ser algo positivo. Por favor, 

precisamos ensinar a ter mais amor. 
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ANEXO A – IMAGEM CRIADA POR UMA ALUNA A PEDIDO DA 

PROFESSORA REGENTE 
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ANEXO B – IMAGEM CRIADA POR UMA ALUNA PARA RECEPCIONAR A 

PLATEIA PARA A APRESENTAÇÃO 

 

 
 

 

 


