
 

 

 

COLÉGIO PEDRO II 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Programa de Residência Docente 

 
 
 
 
 
 

Vania Moura Bizoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS, INTOLERÂNCIA E 

EDUCAÇÃO: 

UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA LEI 10.639/03 EM 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

        2018



 
 

 
 

 

 

Vania Moura Bizoni 

 

 

 

 

DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS, INTOLERÂNCIA E EDUCAÇÃO: 

UMA PROPOSTA DA LEI 10.639 EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Produto Acadêmico Final apresentado ao 

Programa de Residência Docente, vinculado à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Especialista em Docência da Educação Básica 

na Disciplina de Educação Física. 

 

 

 

Coordenadora: Simone da Silva Salgado 

 

Orientador/Supervisor: Miguel Ataíde Pinto da Costa 

 

Campus de atuação no Colégio Pedro II: Realengo II 

 

Área/Disciplina: VI/ Educação Física 

 

Instituição de Origem: Seeduc 

 

 

Rio de Janeiro 

2018



 
 

 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

B625    Bizoni, Vania Moura 

                 Danças afro-brasileiras, intolerância e educação: uma proposta da Lei 

10.639 em aulas de Educação Física / Vania Moura Bizoni. - Rio de Já- 

             neiro, 2018. 

                  36 f. 

                    

     Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Residência 

Docente. 

    Orientador: Miguel Costa. 

                                        

1. Educação física – Estudo e ensino. 2. Intolerância religiosa. 3.  

             Danças afro-brasileiras I. Costa, Miguel. II. Colégio Pedro II. III. Título. 

                                                                                                                  CDD 613 

 

         Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Dantas – CRB7 5026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Vania Moura Bizoni 

 

 

 

 

DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS, INTOLERÂNCIA E EDUCAÇÃO: 

 UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA LEI 10.639 EM AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Miguel Ataíde Pinto da Costa 

Colégio Pedro II 

 

 

 

Prof. Esp. Iuri Leal Moura 

Colégio Pedro II 

 

 

 

Prof. Ms. Bruno Duarte Rei 

Colégio Pedro II 

  

Produto final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Educação 

Física. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, em especial a minha saudosa 

mãe, que foi fundamental na formação do meu 

caráter e sempre me incentivou a buscar o 

conhecimento. 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por me dar forças físicas e mentais para atingir 

minha meta acadêmica, apesar de todas as adversidades ao longo desta jornada. 

À minha família, pela paciência e compreensão da minha ausência, obrigada Marcelo, Luiza e 

Alice, vocês são minha razão de viver. 

A oportunidade de estar retornando ao Colégio Pedro II, que fez e faz parte da minha 

formação, não só acadêmica, mas também como ser humano, pois passei parte da minha vida 

nesse lugar, ora como estudante, ora como docente substituta e hoje como aluna da pós-

graduação, me sinto muito grata. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Miguel Ataíde Pinto Costa, que me incentivou e norteou a 

minha pesquisa com  maestria. 

Aos professores, coordenadores, diretores, colegas de curso, aos alunos não só do Colégio 

Pedro II, mas também da escola onde leciono um muito obrigado, pois a troca foi intensa e 

contribuiu muito para minha formação e prática pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de 

sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a 

amar, pois o amor chega mais naturalmente ao 

coração humano do que o seu oposto. A bondade 
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RESUMO 

BIZONI, Vania Moura. Danças afro-brasileiras, intolerância e educação: uma proposta de 

aplicação da lei 10.639 em aulas de educação física. 2018. 36 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho buscou analisar as questões histórico-culturais africanas e indígenas, bem 

como seu patrimônio imaterial, apoiado pela Lei 10.639/2003 e, a partir daí, desenvolver 

ações pedagógicas onde os educandos possam aprofundar os seus conhecimentos da cultura 

corporal de movimento, para além das práticas esportivas normatizadas na cultura escolar. 

Esta pesquisa usou a intolerância religiosa como tema gerador, apresentando o conteúdo das 

danças de matriz africana e indígena para os discentes da rede estadual de ensino. As aulas 

aconteceram no município de São João de Meriti, em turmas do ensino médio regular, como 

uma proposta educacional. Este projeto surgiu após perceber práticas “pontuais” em relação 

aos conteúdos do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena na prática cotidiana. 

Em detrimento de a lei citada anteriormente determinar a obrigatoriedade de tais conteúdos no 

currículo nacional oficial da rede de ensino nos âmbitos público e particular. Os dados 

levantados pela pesquisa foram aferidos de forma qualitativa com um pequeno questionário, 

diário de campo das vivências e dos debates em aula e por meio de pesquisa etnográfica. 

Assim, foi desenvolvida uma construção coreográfica de dança em grupo, em que houve a 

ressignificação dos conhecimentos históricos, sociais e culturais dos nossos ancestrais afro-

brasileiros e indígenas. 

 

 

Palavras-chave: Educação. Intolerância Religiosa. Dança Afro-Brasileira. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

BIZONI, Vania Moura. Afro-brazilian dances, intolerance and education: a law 

enforcement proposal 10,639 in physical education classes. 2018. 36 f. Final Academic 

Product (Specialization in Teaching Basic Education in Discipline Physical Education – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The present work sought to rescue African and indigenous cultural and historical issues 

and their intangible heritage, supported by the 10.639 / 2003 Law and from there to 

develop pedagogical actions, where learners can deepen their knowledge of the body 

culture of movement beyond practices in school culture. This research used religious 

intolerance as a generative theme and presented the contents of the African and 

indigenous matrix dances for the students of the State education network in the 

municipality of São João de Meriti, in the Regular High School as an educational 

proposal. The project came about after perceiving "punctual" practices in relation to the 

content addressed and in accordance with the previously mentioned law, which makes it 

compulsory to teach Afro-Brazilian and Indian History and Culture in the official 

National Curriculum of the public education network and private. The data collected by 

the research were qualitatively presented with a small questionnaire, field diary of the 

experiences and the debates in class, and a group dance choreography was developed, 

where the historical, social and cultural knowledge of our Afro-Brazilian and 

indigenous ancestors. 

 

Keywords: Education. Religious Intolerance. Afro-Brazilian Dance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Física é uma área do conhecimento que trabalha com questões da 

cultura corporal de movimento e, por isso, uma gama abundante de possibilidades 

corporais se apresenta na elaboração e na aplicação das práticas docentes.  Se 

comparada a outras disciplinas, como Matemática, Biologia e Física, parece bem mais 

acolhedora de projetos pedagógicos que envolvam questões de matriz cultural. 

Mesmo assim, desde 2003 quando foi aprovada a Lei 10.639/2003, foram raras as 

vezes em que tive conhecimento de aulas de Educação Física que tentavam, de alguma 

forma, dialogar com essa lei ou abordar tais conteúdos junto aos alunos.  

Em minha prática como discente, nas disciplinas de prática de ensino cursadas no 

Colégio de Aplicação da UFRJ e na minha trajetória como professora na rede estadual 

de ensino, iniciada em 2011, encontrei a abordagem dos conteúdos relacionados à 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena somente em ocasiões pontuais. 

Geralmente, essas ações pedagógicas acontecem de forma descontextualizada, em datas 

comemorativas, como o dia 13 de maio (Comemoração da Abolição da Escravidão) e no 

dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra.  

Diante dessa inquietação, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa-ação, de cunho 

etnográfico, junto a estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino.  

       O presente estudo, atento aos saberes docentes, a valorização da história, da Cultura 

Afro-brasileira e Indígena, aos movimentos negros, propõe uma contribuição para o 

campo das práticas pedagógicas nas aulas de Educação Física. Esta proposta 

pedagógica, versa sobre a Lei 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) 9.394/1996 no Art. 26A e 79B, o primeiro artigo referido estabelece a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira” no Currículo Nacional 

Oficial da rede de ensino (ensino fundamental e médio) e o segundo inclui no calendário 

escolar o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”. 

Em março de 2008, buscando ampliar a valorização da história e da cultura dos 

povos que integram a formação da população brasileira, a Lei 11.645/2008 altera a LDB 

9.394/1996 e inclui a “História e Cultura Indígena”, afinal os indígenas foram os 

primeiros habitantes do território brasileiro. 
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Em avaliação diagnóstica feita na primeira semana de aula, constatei a ausência de 

atividades rítmicas e expressivas nas aulas de anos anteriores, em detrimento do que 

estabelece o currículo mínimo guia para a rede estadual de ensino. Exemplo parecido já 

foi relatado em estudos anteriores: 

 

Conversei com a turma e verifiquei que a dança não foi uma 

manifestação corporal inserida no currículo da disciplina nos anos 

anteriores, o trabalho desenvolvido até o momento priorizava o 

esporte. A dança só estava presente nos momentos comemorativos da 

escola. (NEIRA, 2011; p. 57) 

 

 

A exemplo do que expõe Neira (2011), ficou evidente que o esporte era a 

prioridade nas aulas de educação física e a dança ficava atrelada a datas comemorativas.  

Desta forma, a pesquisa teve como propósito suscitar novas experiências em torno da 

temática das culturas de matriz africana e indígena. O objetivo era ir além costumeira 

intervenção pedagógica limitada aos projetos das disciplinas de Educação Artística, 

Literatura e História Brasileira nas datas comemorativas citadas anteriormente. Isto 

porque, mesmo assim, as ações efetivas no cotidiano escolar e o estudo aprofundado dos 

conteúdos relacionados a história e cultura afro-brasileiras e indígena ficam aquém do 

que sugere a legislação educacional. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a lei 10.639/2003 busca dar 

voz às temáticas de valorização da cultura afro-brasileira e indígena, através de 

conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os 

diferentes componentes curriculares (BRASIL, 2013).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN,1998) propõem os temas 

transversais, pois suas temáticas versam sobre valores sociais e estes atuam como 

multiplicadores destes saberes, assim como da pluralidade cultural e da ética. O que se 

percebe são várias orientações neste sentido de valorizar a cultura brasileira, as relações 

étnico-raciais e o interculturalismo no âmbito escolar. Tudo com o objetivo de ajudar na 

formação de cidadãos conscientes, críticos e autônomos. 

Assim este estudo propõe uma intervenção pedagógica numa Escola Estadual do 

Rio de Janeiro, situada no município de São João de Meriti, no bairro Jardim de Meriti, 

em turmas do primeiro e segundo ano do Ensino Médio Regular. 

 A temática da Intolerância Religiosa foi utilizada como viés para gerar discussões 

das relações étnico-raciais, a fim de que fosse possível desenvolver ações educativas 
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com base na Lei 10.639 e assim trabalhar a Cultura Corporal do Movimento nas aulas 

de Educação Física, através do conteúdo das danças Afro-brasileiras. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Abordar as questões histórico-culturais africanas e seu Patrimônio Imaterial, com 

base nos estudos da Cultura Corporal do Movimento, através do conteúdo das danças de 

origens Afro-Brasileiras, usando a mesma como elemento multiplicador destes saberes 

populares. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Refletir sobre a importância da valorização das tradições africanas trazidas para 

o Brasil; 

- Investigar o conhecimento dos estilos de dança dos participantes e quais as 

danças afro-brasileiras de seu conhecimento; 

 - Pesquisar locais onde há a prática das danças afro-brasileiras; 

- Discutir através das danças de origem africana, a valorização da cultura afro-

brasileira, o respeito e a tolerância às diferentes matrizes culturais; 

- Proporcionar o acesso dos conteúdos da Cultura Corporal do Movimento através 

da prática das danças afro-brasileiras entre os participantes das aulas;  

- Produzir uma coreografia em grupo utilizando os elementos das danças afro-

brasileiras como elemento de criação; 

- Realizar um evento de culminância para a discussão de temáticas relativas à 

valorização da cultura negra e apresentação dos trabalhos coreográficos produzidos 

pelos estudantes. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se pela relevância histórico-cultural dos conteúdos das 

Danças de Matriz Africana e vem de acordo com a Lei 10.639/2003 abordar nas aulas 

de Educação Física elementos da Cultura Corporal do Movimento, que não estejam 

somente ligados aos esportes e jogos.  

A escolha desta temática surgiu com o intuito de diversificar os conteúdos 

oferecidos nas aulas de Educação Física Escolar, a fim de ampliar as possibilidades da 

Cultura Corporal de Movimento aumentando efetivamente a inclusão de “todos” nas 

aulas, visto que a Educação Física Escolar é um Componente Curricular Obrigatório da 

Educação Básica (LDB 9394/96) e assim contemplar a lei 10.639/03 e 11.645/08 no 

cotidiano escolar resgatando as questões histórico-culturais Africanas e Indígenas. 

Os esportes com bola e os jogos/brincadeiras costumam ser os conteúdos com 

maior adesão por parte de estudantes e professores na escola onde foi realizada a 

intervenção. Uma das explicações possíveis para essa preferência é a dominância de 

uma cultura escolar, que perdura há muitas décadas. O ensino de Educação Física 

costuma ser voltado exclusivamente para o “fazer”, corroborando o que diz Valter 

Bracht (1999) a respeito de praticar atividades físicas com o intuito de intervir sobre o 

corpo para o obter seu melhor funcionamento — regulação/saúde/produtividade/aptidão 

esportiva. 

Seja pela praticidade de incluir um grupo de muitas pessoas de forma organizada 

dentro destas práticas, pelo conhecimento prévio que muitos alunos já trazem de casa ou 

pela facilidade que os professores têm para passar didaticamente conteúdos ligados aos 

esportes tradicionais, as danças e as lutas tendem a ficar de “lado” no âmbito escolar. 

Isto porque os educadores, na maioria das vezes, sentem-se despreparados para ensinar 

tais práticas corporais. 

Quais danças seriam ensinadas dentro da escola? Será que a técnica correta é o 

mais importante no contexto escolar? Estas perguntas despertam a reflexão sobre as 

dimensões dos conteúdos procedimentais, conceituais e atitudinais. Em grande parte dos 

casos, os docentes ficam presos ao fazer, que seria o procedimental, segundo Darido e 

Rangel (2011), deixando o conceitual e atitudinal em segundo plano ou inexistentes. 

As dimensões dos conteúdos precisam estar alinhadas dentro da proposta 

pedagógica, no sentido de que as mesmas sejam desenvolvidas durante as aulas de 
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forma clara e objetiva, fazendo com que o conhecimento do aluno não fique direcionado 

somente a uma dimensão do saber. 

Considerando-se a dança como ferramenta de socialização e entendimento de 

diversos valores históricos, culturais, étnicos, sociais, políticos e econômicos a presente 

proposta pedagógica propõe trabalhar algumas danças de Matriz Afro-brasileira e 

Indígena, de forma contextualizada com o intuito de contemplar a lei 10.639 no âmbito 

da Educação Física Escolar, visto que a obrigatoriedade curricular se dá através das 

disciplinas de Literatura, Artes e História Brasileira. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 A Lei 10.639 e o Currículo 

 

Em 09 de janeiro de 2003, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a lei 

10.639, uma medida de ação afirmativa que tornou obrigatória a inclusão da História 

Africana e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos dos estabelecimentos públicos e 

particulares da Educação Básica no território brasileiro, alterando a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) 9394/96. 

Segundo o Coletivo de Autores (2009) “O currículo escolar representaria o 

percurso do homem no seu processo de apreensão do conhecimento científico 

selecionado pela escola: seu projeto de escolarização”.  

   

 Já para Saviani (1991) apud Coletivo de Autores (2009, p. 26) 

O currículo é o conjunto de atividades nucleares distribuídas no espaço 

escolar e no tempo da escola para cuja existência, não basta apenas o saber 

sistematizado. É fundamental que se criem condições de sua transmissão e 

assimilação. Significa dosar e sequenciar este saber de modo a que o aluno 

passe a dominá-lo (P.26) 

. 

  

Para Lopes e Macedo (2011, p. 20)  

O currículo é definido como as experiências de aprendizagem planejadas e 

guiadas, formuladas através da reconstrução sistemática do conhecimento e 

da experiência sob os auspícios da escola para o crescimento contínuo e 

deliberado da competência pessoal e social do aluno. 

 

De acordo com as proposições sobre currículo, defendidas por autores alinhados 

a uma vertente progressista de Pedagogia — como Alice Casemiro Lopes, José Carlos 

Libâneo, Demerval Saviani e o Coletivo de Autores — entende-se que o mesmo teria 

um papel relevante dentro de um projeto de sociedade calcado na garantia do direito à 

educação. Seu o objetivo seria apresentar conteúdos pertinentes, de forma justa e 

igualitária, contribuindo para a afirmação da educação como um fator relevante na 

equidade de oportunidades entre os cidadãos.  

As disciplinas nas áreas de Educação Artística, Literatura e História são 

preferencialmente orientadas a abordarem a temática da referida lei em seus 

componentes curriculares de ensino. Porém, isso não impede que as outras disciplinas 

desenvolvam estes conteúdos de forma isolada ou interdisciplinar. 
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O importante é a contextualização dessa história. Práticas isoladas de Capoeira — 

sem nenhuma reflexão de suas origens —, apresentações de danças de Matriz Africana 

somente em datas comemorativas, desfiles da beleza negra — sem reflexão sobre a 

estética afro-brasileira —, tornam-se ações “vazias” e reforçam uma visão fragmentada 

da realidade social e histórica. 

A dinâmica curricular na perspectiva dialética possibilita a construção do sujeito 

histórico, pois permite compreender como o conhecimento foi produzido historicamente 

pela humanidade e seu papel na história dessa produção (COLETIVO DE AUTORES, 

2009). 

Ao pensar em África, o senso comum costuma se reportar ao processo de 

escravidão. Segundo Gomes (2012), o histórico da escravidão ainda afeta negativamente 

a vida, a trajetória e inserção social dos descendentes de africanos em nosso país. 

Segundo a autora, a cultura europeia, ainda predominante na sociedade brasileira, 

desvaloriza, subalterniza e distancia o africano de suas lutas de resistência. 

 Os movimentos negros, os movimentos sociais e grupos de intelectuais acreditam 

que a escola é responsável por construções de representações positivas dos afro-

brasileiros. Nesse sentido, a entidade educacional pode colaborar para promoção de uma 

educação voltada para a diversidade e de cunho antirracista. Fica claro, desse modo, que 

a lei 10.639/03 é de suma importância para o regate histórico, social, político, cultural e 

econômico da sociedade brasileira, notadamente multicultural. 

A lei 11.645/08, que alterou o Artigo 26-A da LDB 9394/96, incluiu, ao lado da 

Cultura e da História Afro-brasileira, a Cultura Indígena. Com isso, houve uma 

ressignificação e valorização destas culturas no espaço escolar e nas práticas 

educacionais. Abriu-se um novo leque de possibilidades e oportunidades de inclusão do 

estudo sobre os grupos sociais e étnico-raciais com comprovada história de exclusão no 

país.  

A inclusão do artigo acima provocou bem mais do que o acréscimo de conteúdos 

novos. Criou a necessidade de reflexão sobre as relações étnico-raciais, sociais, 

pedagógicas, procedimentos de ensino, condições para aprendizagem, objetivos 

subentendidos e explícitos da educação oferecida pelas escolas. Cabe às mesmas 

incluírem no contexto educacional atividades e estudos que valorizem diariamente as 

contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, 

além das culturas de raiz africana e europeia (BRASIL, 2013). 
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Outra contribuição do aprimoramento da legislação é o incentivo para que 

docentes e alunos desenvolvam discussões sobre o processo de estruturação social do 

Brasil. Nas orientações para as escolas, o poder público reconhece desigualdade de 

oportunidades para determinados grupos étnico-raciais ao longo da história do país, 

como negros e indígenas. 

 

 Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, 

culturais e econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que 

distingue os negros dos outros grupos que compõem a população brasileira. E 

isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, 

modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua 

história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente 

desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este 

que difunde a crença de que, se os negros não atingem os mesmos patamares 

que os não negros, é por falta de competência ou de interesse, 

desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica 

cria com prejuízos para os negros. (BRASIL, 2013, p.499) 

 

 

 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), a escola possui 

um papel importante para a diminuição das discriminações e a emancipação dos 

discriminados, pois proporciona acesso aos diversos conhecimentos, ampliando a visão 

de mundo das crianças, jovens e adultos, podendo contribuir para uma transformação da 

sociedade. 

Conforme os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016), mais da metade da população é negra, isto é, segundo as 

categorias de classificação oficiais 54,9% , das pessoas que vivem no Brasil se declaram 

pretas e pardas.  Comparando com dados do último censo do IBGE em 2010, podemos 

afirmar que a população negra e parda vem aumentando e os que se declaram brancos 

vem diminuindo. 

Se a maioria da população é de origem Afro-brasileira, porque não desenvolver a 

sua história e cultura de forma contextualizada durante o ano letivo escolar, pois o 

cidadão autônomo, crítico e emancipado que buscamos formar precisa conhecer as suas 

origens no contexto histórico-cultural, econômico e político e como isso reverbera na 

sociedade atual, pois observamos que os meios de comunicação de massa dão 

privilégios às pessoas com características europeias, isto é, “brancas” em suas 

campanhas publicitárias, novelas, filmes etc. 
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4.2 Entendendo a Cultura Corporal de Movimento 

 

Segundo o Coletivo de Autores (2009), a Educação física é uma prática 

pedagógica que na escola propõe atividades expressivas corporais, como jogo, esporte, a 

dança e a ginástica. São denominadas de “cultura corporal”. 

 De acordo com Darido e Rangel (2011), a Cultura Corporal do Movimento pode 

ser entendida como uma parte da cultura humana, definindo e sendo definida pela 

cultura geral em relação dialética. 

Darido e Rangel (2011), assim como Daólio (2004), acreditam que toda cultura 

humana é corporal e de movimento. Para as autoras, a Educação Física se propõe a 

analisar é os aspectos ligados ao “corpo” e ao “movimento”. Embora, outras áreas 

estudem manifestações diversas, como jogo, brincadeira, esporte, dança, ginástica, luta 

e capoeira. 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, surgiram novas propostas de 

ensino da Educação Física com o objetivo de romper com o paradigma da aptidão física 

e do rendimento, buscando que a prática docente contemple as diversas dimensões do 

ser humano (FINCK, 2013, p.65). Isto diz respeito não só aos aspectos procedimentais, 

mas também àqueles conceituais e atitudinais. 

 O trabalho busca desenvolver ações baseadas nestas diversas dimensões, através 

da Cultura Corporal como destaca o Coletivo de Autores (1992) ou Cultura Corporal de 

Movimento, de acordo com Darido e Rangel (2011) e também como consta nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). A orientação é baseada numa 

perspectiva crítico-social dos conteúdos, de modo a contribuir para uma visão 

multicultural da sociedade e para a formação do cidadão-aluno crítico, emancipado e 

consciente da realidade social em que vive. 

O conceito de cultura defendido por Daólio (2004) para compreender a 

Educação Física é aquele da antropologia social de Geertz “Pauta-se pelo estudo do 

homem nas suas relações sociais, entendendo-o como construtor de significados para as 

suas ações no mundo” (DAÓLIO; 1995, p.15).  

Nesse contexto, Darido aprofunda a investigação, assinalando que a cultura se 

reflete no modo como determinados grupos se movimentam. “A cultura é o principal 

conceito para a educação física, porque todas as manifestações corporais humanas são 

geradas na dinâmica cultural” (DARIDO, 2011, p. 33 apud DAÓLIO, 2004). 
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Nas aulas de Educação Física, numa visão ampliada da Cultura Corporal, os 

conteúdos, de acordo com COLETIVO DE AUTORES (2009, p. 39), são fruto de 

representações simbólicas que ilustram relações sociais e realidades desenvolvidas nas 

distintas culturas.  

 

Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de 

formas de representação do mundo que o homem tem produzido 

no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: 

jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, 

malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser 

identificados como formas de representação simbólica de 

realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e 

cultu1ralmente desenvolvidas (2009, P.39) 
 

 

A reflexão sobre a cultura corporal nas aulas de Educação Física pode agregar 

um valor importante para a formação dos cidadãos, em especial, os oriundos das 

camadas populares. Estas discussões contribuem para a reflexão sobre aspectos como: 

 

solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 

confrontando a disputa, distribuição em confronto com 

apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos 

movimentos - emancipação - negando a dominação e submissão 

do homem pelo homem (COLETIVO DE AUTORES, 2009; P. 

41). 

 
 

Darido e Rangel (2011, p. 34) acreditam que o objetivo maior da Educação 

Escolar é “introduzir e integrar os alunos na Cultura Corporal de Movimento” em toda a 

Educação Básica “formando os cidadãos que irão usufruir, partilhar, produzir, 

reproduzir e transformar as manifestações que caracterizam esta área”. 

Todos os alunos devem participar das aulas, pois a Educação Física é um 

Componente Curricular Obrigatório da Educação Básica (LDB 9394/96). Desse modo, 

a diversificação dos conteúdos é essencial para que todos sejam incluídos/não excluídos 

nas vivências da Cultura Corporal do Movimento. 

O conhecimento é construído de forma que a lógica dialética materialista 

(materialismo histórico de Marx) seja compreendida e este se torne provisório, 

constituindo-se historicamente de forma espiralada e sendo ampliando no decorrer dos 

ciclos de ensino. 
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Nas séries finais do Ensino Fundamental e ao longo do Ensino Médio, o 

pensamento já está mais abstrato sendo possível ampliar os objetivos da Educação 

Física, logo podemos trabalhar a Cultura Corporal não só pelas vivências corporais, mas 

também compreendendo-a, criticando-a e transformando-a. 

Espera-se que os alunos ao final do Ensino Médio sejam capazes de gerenciar e 

apreciar atividades físicas, esportivas ou de dança nas horas de lazer, selecionando-as 

conforme seus interesses pessoais e professionais. 

 

4.3 A Dança e a Dança de Matriz Africana 

 

A dança é considera uma das mais antigas manifestações do corpo, pois nasceu e 

se desenvolveu da necessidade do ser humano de se comunicar e expressar suas 

emoções, sendo as primeiras danças de cunho imitativos. (DARIDO, 2011).  

“Por meios de gestos e movimentos, a dança traduz as mais íntimas das 

emoções, acompanhada ou não de música e do canto ou ritmos peculiares”. (DARIDO, 

2011, p. 202). 

Para NANI (2011, apud DARIDO) o ser humano utilizou a dança como uma 

linguagem corporal, que pode representar diferentes aspectos da vida. Nos dias atuais 

temos conhecimento de muitas manifestações míticas, religiosas e lúdicas através de 

registros nas paredes das cavernas.  

As aulas de Educação Física contemplam o conteúdo da dança, com diversos 

objetivos, nesta proposta pedagógica seria o desenvolvimento da Cultura Corporal de 

Movimento, através do resgate histórico-cultural das Danças de Matriz Afro-brasileiras, 

que ao longo da história vem se perdendo e amparada pela lei 10.639/2003 vem 

ganhando espaço no Currículo da Educação Brasileira. 

A dança vem sendo negligenciada na escola e é considerada supérflua, pois não 

desenvolve os saberes necessários para o mundo do trabalho segundo o senso comum. 

Fiamoncini (2013) afirma que na visão de diversos autores a dança é entendida como 

expressão de vida, como linguagem social, como manifestação de interação e 

introspecção com o meio etc. A dança é a Cultura de Movimento que demarca 

diferentes manifestações culturais de comunidades e povos, sendo uma das artes 

preferidas do ser humano. 
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A dança, enquanto opção de lazer, poderia ser mais praticada, caso fosse 

desenvolvida no âmbito escolar de modo mais aprofundado e estruturado ao longo da 

formação dos estudantes. Desse modo, os alunos disporiam de um repertório cultural 

mais abrangente, com possibilidades de contextualizá-la de modo mais incisivo em sua 

realidade social. Haveria, assim, uma ampliação do repertório de movimento, de 

expressão e de comunicação, com o auxílio da dança. 

Para Fiamoncini (2013, p. 93) “a dança, enquanto manifestação artística e como 

conteúdo da Educação Física, possibilita o desenvolvimento do aluno e da aluna como 

seres criativos e autônomos”. 

As danças de Matriz Africanas possuem significados ancestrais, mantendo uma 

memória coletiva através de relatos simbólicos, um patrimônio imaterial produto das 

transformações das mentalidades. Essas danças no Brasil Colônia se ligam à tradição 

europeia, por intermédio de Portugal e enfatizavam os papéis sociais do índio, do 

escravo e do mulato como seres sem “almas” e não civilizados (FIAMONCINI, 2013). 

O Samba de Roda da Bahia, o Jongo da Região Sudeste, o Tambor de Crioula do 

Maranhão e o Samba Urbano Carioca são registrados como patrimônio nacional e 

integram um elenco de danças de Matriz Africana. (FIAMONCINI, 2013). 

Ao mesmo, Sabino (2011) ressalta a importância do reconhecimento por parte do 

poder público das danças desta tradição no país. “O Registro do Patrimônio Imaterial 

reconhece a importância dessas formas de dança como valores que devem ser 

preservados, salvaguardados, atestando a importância dos muitos povos africanos que 

fizeram e deram identidade ao povo brasileiro” (p.175). 

 A Capoeira também é registrada como Patrimônio Imaterial, expressão 

tradicional do corpo afrodescendente nos estilos de Angola e Regional (DARIDO, 

2011).   

A dança de Matriz Africana constrói uma educação alicerçada na Cultura 

Corporal do Movimento e promove criatividade, comunicação e expressão de 

descobertas pessoais, proporcionando a formação consciente do indivíduo e a 

preservação das memórias.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

É importante ressaltar que a proposta deste trabalho foi contemplar o conteúdo 

da dança, enfatizando as danças de origens Afro-Brasileiras, nas aulas de Educação 

Física com os alunos de cinco turmas do Ensino Médio, quatro do 1° ano e uma do 2° 

ano, todas do turno matutino, de uma Escola Estadual do Município de São João de 

Meriti. 

A abordagem da pesquisa é de cunho qualitativo. Sua preocupação é abordar 

“um todo coerente, englobando suposições internamente consistentes sobre a natureza 

humana, sociedade, objeto de estudo e metodologia” (JACOB, 1987 apud MOREIRA, 

2011, p. 47).  

Esse tipo de pesquisa é de particular relevância ao estudo das relações sociais 

devido à pluralização das esferas de vida (FLICK, 2009). 

Segundo Paulo Freire (1987), o aluno aprende através de palavras geradoras e 

significativas à sua realidade. Por isso, foi utilizado neste trabalho o tema gerador da 

Intolerância Religiosa.  Nos últimos anos, este tipo de crime vem crescendo no Brasil, 

principalmente com os praticantes de religiões de Matriz Africana. Há ataques às casas 

de candomblé; mães de santo sendo obrigadas a destruir objetos de sua fé. Nota-se, 

também, uma resistência ao ensino da presença das religiões de Matriz Africana na 

história brasileira, entre outros aspectos.  

O número de denúncias vem aumentando a cada ano. Segundo a Secretaria de 

Direitos Humanos no Rio de Janeiro, a Região da Baixada fluminense é a mais atingida 

com este tipo de crime. A Lei N° 9.459 de 13 de maio de 1997, altera os Arts 1° e 20° 

da Lei 7.716 de 05 de janeiro de 1989: 

Art 1° Serão punidos, na forma desta Lei, os 

crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. 

Art 20° Praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. 
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Na etapa seguinte da pesquisa, foram coletados dados sobre o que os estudantes 

participantes da pesquisa conheciam sobre a dança e as danças de origem afro-

brasileiras, os locais para a prática das mesmas e quais os “estilos” de dança de seu 

conhecimento.  

 Os dados foram coletados através de um questionário com três perguntas e 105 

estudantes das cinco turmas pesquisadas, com idades entre 14 e 19 anos de idade, de 

ambos os sexos, responderam as questões. Além do questionário, utilizou-se a 

observação das aulas, os relatos dos alunos durante a vivência do “projeto de Danças 

Afro-brasileiras” e também um diário de campo. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Como ponto de partida para iniciar o projeto foi perguntado aos alunos o que eles 

entendiam sobre Intolerância Religiosa. Após suas exposições verbais, foram 

apresentados alguns vídeos e conceitos sobre a temática. Em seguida, foram distribuídas 

reportagens recentes com os “dados e relatos” da Intolerância Religiosa no Brasil e no 

Rio de Janeiro. 

A turma foi dividida em grupos, onde cada um ficou com uma reportagem distinta 

sobre as questões da Intolerância Religiosa e debateu sobre a mesma. Em seguida foi 

aberto um diálogo com a turma toda e todos puderam colocar suas questões pertinentes 

ao tema. 

Observou-se que vários alunos nas diferentes turmas eram praticantes de religiões 

de Matriz Africana e Neopentecostais.  

Os estudantes praticantes de religiões de matriz africana contaram suas 

experiências de discriminação: “sofremos discriminação o tempo todo” relatou o aluno 

W praticante do candomblé, “isso acontece na rua, no mercado, na condução, enfim em 

todos os lugares, até parece que temos uma doença contagiosa” continuou o mesmo.   

Segundo Y: “não podemos sair com roupas brancas pelas ruas que todos ficam 

olhando e zombando da gente, vai macumbeira! Não chega perto dela que ela pode te 

jogar um feitiço”. 

Em outro depoimento, X nos coloca: “esse povo só sabe fazer o mal, matam os 

pobrezinhos dos animais para dar seu sangue ao coisa ruim”. 

Z, adepta da Umbanda, relata: “professora é muito ruim ser discriminado, pois 

as pessoas não conhecem nossa religião e falam do que elas nem sabem. Nós só 

queremos o bem, cada um deve respeitar a religião do outro e não achar que a sua que 

é a certa ou a melhor”. 

Em todas as turmas, houve relatos de agressões aos praticantes de religiões de 

Matriz Africana. Por isso, após o debate, foi proposta a criação de alguns cartazes 

exaltando as diferenças, o respeito e a tolerância à religião do outro. Surgiram propostas 

interessantes e reflexivas sobre a Intolerância Religiosa. 
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Figura 1 - Foto dos cartazes sobre intolerância religiosa 

 

Fonte: Autor, 2018 

 

 

Figura 2 - Foto dos cartazes sobre intolerância religiosa 

 

Fonte: Autor, 2018 



29 
 

 

Figura 3 - Foto dos alunos assistindo vídeos sobre Intolerância Religiosa 

 

        Fonte: O Autor, 2018. 

 

 

Esse primeiro momento foi muito intenso e exaustivo, pois quando se fala em 

Intolerância Religiosa existem os dois “lados”, o do agressor e do agredido. 

Desenvolver essa temática não é uma tarefa nada fácil, quando se debate com 

adolescentes em formação e de diversas religiões, mas o objetivo foi alcançado com 

sucesso. Através do diálogo mediado sob minha intervenção e dos argumentos das 

reportagens, dos vídeos, dos relatos pessoais e dos cartazes elaborados, percebeu-se que 

o olhar dos alunos mudou um pouco em relação à religião de outrem.  

Com essa temática da Intolerância Religiosa, foi observado um interesse grande 

por parte dos alunos das religiões de Matriz Africana. Eles se sentiram representados. Já 

os alunos que se declaram evangélicos mostraram resistência no início do trabalho sobre 

os conteúdos da dança de Matriz Africana.  

Concordando com Neira (2011) quando ele diz que “Com suas intervenções, os 

professores procuram ajudar os estudantes a reconhecerem vestígios de preconceitos 

que se encontram conectados às práticas corporais”, verificou-se uma mudança no 
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desenrolar da questão entre os estudantes, que tiveram contato com informações 

relevantes sobre as danças e também sobre a gravidade dos casos de intolerância 

religiosa no estado do Rio de Janeiro.  

Ainda de acordo com Neira (2011): 

 

Resistências vão ocorrer. As aulas não são tão certinhas. Exigem 

ações educativas que, muitas vezes, causam conflitos e 

enfrentamentos. A função do professor é mediar essas relações e, por 

meio do diálogo democrático, discutir essas relações de poder. O 

conflito faz parte do processo de construção do conhecimento (p. 84) 

 

 

 Quando apresentei alguns vídeos sobre o Jongo e o Maculelê, em algumas 

turmas, alguns alunos que se declararam evangélicos pediram para se ausentar da sala 

de aula, pois a religião deles não permitia que os mesmos assistissem aquele tipo de 

dança.  

Nesse caso, A comentou: “isso é macumba professora. A senhora não pode 

obrigar a gente a assistir essas coisas, esse batuque”. Outros pediam para ir ao 

banheiro ou beber água para não assistirem aos vídeos apresentados e não deixar de 

forma explícita sua opinião. De modo discreto, eles evitavam gerar animosidade com os 

outros alunos da turma que são praticantes de religiões que se utilizam dos tambores 

para evocar seus Deuses. 

O objetivo do projeto foi desenvolver ações sobre as danças de origem Afro-

brasileiras e Indígenas de uma forma mais aprofundada no cotidiano escolar e assim 

contribuir para o resgate histórico-cultural e seu Patrimônio Imaterial, através da 

Cultura Corporal de Movimento. 

É importante relatar que, no início do projeto, houve grande resistência em 

relação à praticada dança, pois boa parte dos alunos estavam habituados com os 

conteúdos relacionados aos esportes e se negavam a participar de práticas corporais de 

dança. Contudo, no decorrer do processo o envolvimento foi acontecendo devido à 

organização das apresentações dos trabalhos coreográficos e também do acesso a 

informações sobre a história e as origens de tais danças. 

Pode-se perceber diante das falas dos alunos que, no entendimento deles, as 

danças como propostas pedagógicas só são aceitas de imediato em datas 

comemorativas.  
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Os alunos K,Y,Z,I,R  entre outros, afirmaram: “professora, falta muito tempo 

para a festa Junina e para o dia de Zumbi, pra que ficar dançando esses pontos de 

Macumba?”. 

A partir destes relatos, constatei que, na maioria das aulas deste colégio, os 

professores privilegiavam os esportes. Por isso, a proposta desta pesquisa foi 

desconstruir um pouco dessa temática no imaginário dos alunos e de professores de 

outras disciplinas também. 

Com o decorrer das aulas, os discentes conheceram um pouco mais sobre as 

origens e os aspectos histórico-culturais do Jongo, do Maculelê e do Samba de Roda. 

Em seguida, vivenciaram os movimentos básicos destas danças. E, ao final do processo, 

cada turma construiu uma coreografia de um estilo de dança de Matriz Afro-brasileira 

de sua escolha, com o objetivo de apresentar a mesma no dia da Culminância do 

Projeto. 

As temáticas escolhidas foram o Carimbó (turma 2001). Essa opção aconteceu 

visto que no ano anterior uma novela de uma emissora de grande circulação nos meios 

de comunicação de massa utilizou-se dessa dança como mote em seu romance de ficção.   

A turma 1003 optou por contar a história da lenda do Maculelê, através da 

dança-teatro. as turmas 1002 e 1001 escolheram a Roda de Samba. Eles utilizaram seus 

conhecimentos prévios e os aprendidos nas aulas de música para compor a banda, pois a 

roda de samba foi conduzida pelo “som” produzido pelos mesmos. Houve uma 

integração dos conhecimentos de música, de corporeidade, de história, de artes visuais 

etc, embora os professores destas disciplinas não estivessem integrados neste processo. 

A turma 1004 desenvolveu uma coreografia utilizando a música “Ginga”, da 

cantora Iza, com uma roda de capoeira. Os alunos das outras turmas do turno matutino e 

seus respectivos professores foram convidados a assistir as apresentações de dança e à 

exposição dos cartazes referentes à Intolerância Religiosa, que ficaram expostos ao 

longo do mês por toda a escola. 

Inicialmente a professora de Filosofia estaria neste projeto com suas 

contribuições, mas a mesma precisou licenciar-se por motivos de saúde e acabou não 

retornando a tempo de desenvolver ações pedagógicas relacionadas à temática. 

Após a culminância do projeto, os alunos fizeram uma autoavaliação livre e 

relataram que gostaram muito do projeto, já que tiveram a oportunidade de se expressar 

de forma diferente da que estão acostumados.   
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O respeito mútuo aumentou entre os jovens. As “brincadeiras” com o credo do 

outro não cessaram, mas diminuíram bastante após o término do projeto.  Os termos 

pejorativos utilizados para se referirem às religiões afro-brasileiras foram minimizados, 

pelo menos dentro do âmbito escolar etc. 

Observou-se que muitos alunos começaram a se corrigir ou corrigir os outros 

estudantes. Por exemplo, W falou: “não é terreiro de macumba e sim Casa de Axé, 

macumba é um instrumento” ou “não é macumbeiro que se diz e sim: espírita, 

candomblecista, umbandista”. 

Ainda sobre as danças apresentadas, vale ressaltar o Jongo, que foi comparado 

ao Rap pelos alunos, uma vez que geralmente as letras do Rap tratam da realidade social 

como foi observado nas canções do Jongo. A existência de outros Quilombos, além do 

de Zumbi de Palmares, foi outra descoberta relatada.  

Ao longo do processo os alunos foram avançando nos conhecimentos e sendo 

mais tolerantes ao ouvir o som de um atabaque sem menosprezar a cultura de Matriz 

Africana e reconhecendo a sua importância e o patrimônio imaterial que nossos 

ancestrais nos deixaram através das danças, costumes, culinária etc. 

Outro fato relevante é que o som do atabaque, dos chocalhos, do berimbau e dos 

bastões contagiou não só os alunos nas vivências em aula, mas também nos intervalos e 

no recreio. Eles relataram que esse tipo de música é muito envolvente, animada e que 

“não sai da cabeça”. 

Toda comunidade escolar gostou bastante do projeto, pois a diversidade cultural 

foi abordada de forma contextualizada nas turmas e durante as apresentações. Os alunos 

fizeram uma breve explicação sobre a dança escolhida, a fim de esclarecer os 

espectadores que acompanharam a mostra. 
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Figura 4 - Roda de Samba 

   Fonte: Autor, 2018 

Figura 5 - Maculelê 

 

Fonte: Autor, 2018 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação sobre os resultados foi positiva, pois se apoiando sobre as questões 

da Intolerância Religiosa desenvolveu-se um trabalho de pesquisa sobre o corpo, a 

dança, a tolerância com o outro e seu credo. As turmas tiveram a oportunidade de 

colocar seus conhecimentos prévios de artes visuais, de música, de dança e de história e 

utilizá-los para construir uma composição coreográfica. O resultado foi o resgate 

histórico-cultural afro-brasileiro e a ressignificação das danças escolhidas pelos 

diferentes grupos. 

Com este projeto, foi dado um passo muito importante de reflexão sobre as Leis 

10639/2003 e 11645/2008 e as relações étnico-raciais no âmbito da escola participante 

da pesquisa. Não só os alunos repensaram suas práticas isoladas na semana da 

consciência negra, mas também professores, funcionários e toda a comunidade escolar 

puderam voltar seu olhar para a temática. 

Vale ressaltar que os alunos puderam compreender que a cultura corporal é 

ampla e vai além das práticas esportivas. A proposta do trabalho não é excluir as 

práticas de esporte das aulas de educação física, mas sim apresentar novas 

possibilidades de expressão por meio da linguagem corporal. O resgate da 

ancestralidade da cultura africana através da dança pode levar o aluno a conhecer suas 

capacidades e os seus limites físicos, sua criatividade, a coletividade, além dos aspectos 

cognitivos, motores e afetivos. 

Na educação, muitas vezes, dá-se ênfase desproporcional aos saberes e 

conteúdos ligados ao intelecto, desconsiderando as diferenças, as identidades, as 

emoções, representações e valore. Com ações pedagógicas que valorizam os aspectos 

anteriormente citados, é possível desenvolver o cidadão crítico e autônomo, consciente 

de seus direitos e deveres na sociedade, isto é, o autor de sua própria história. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

 

Perguntas 

1 - Quais os tipos/estilos de dança vocês conhecem? 

2 - Você conhece alguma dança de origem Afro-brasileira? Qual(s)? 

3 - Você conhece algum local onde ofereça danças de origem afro-brasieleira? Se 

sim, qual(s) 


