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Quem vive no mundo da Lua é sonhador. 
Então Se formos procurar filmes sobre a África, 
dificilmente completaremos uma lista de dez 
títulos. Encontraremos muitos documentários 
sobre animais e filmes que mostram a fome, a 
guerra e a imensa pobreza de alguns países, 
mas não conseguiremos uma visão abrangente 
do modo de viver, das tradições e da rica e 
maravilhosa cultura africana. Há poucas e 
preciosas exceções - a trilogia de Kiriku é uma 
delas. 
Só isto já justificaria a escolha da mais recente 
animação de Michel Ocelot para um trabalho 
pedagógico.
Mas há outros, muitos outros motivos. A narrativa 
em contos não fragmenta o filme, já que eles se 
complementam oferecendo uma única história 
cheia de persongens emblemáticos, simbolismos, 
tradição oral e convites a reflexão. 
Nós, mestiços brasileiros, herdeiros na palavra, 
na culinária, nas festas, na religião e na música, 
desconhecemos nossas origens e temos poucos 
motivos para ter orgulho delas.
A ambientação do filme, o contato com 
hábitos, crendices e maneira de ser e viver 
dos personagens e sobretudo a esperteza 
e sagacidade do herói nos dá um imenso 
orgulho de ter o negro como componente 
racial e a agradável noção de identificação e 
pertencimento.
A África somos nós e ela está em nós. Voltamos 

Ele nos conta como Kiriku, com sua coragem e 
inteligência, ajudou a mulher gorda, cujo telhado 
havia sido destruído por Karaba, a bruxa. 
Ficamos sabendo como o menino usou sua 
inteligência para encontrar o mais velho homem 
da aldeia que tinha desparecido na savana e 
sobre a mulher que contava histórias e, mesmo 
ameaçada pela bruxa, conseguiu transmitir seus 
conhecimentos para os habitantes da aldeia. 
Conta a vez em que Kiriku descobriu o segredo 
de um misterioso monstro azul e por último, 
quando mostrou o poder mágico da música, 
graças a uma flauta ligada à família do nosso 
valente herói.

CURIOSIdAdES:
1. O filme é a continuação dos sucessos Kiriku 
e a Feiticeira (1998) e Kiriku e os Animais 
Selvagens, lançado em 2005. 
2. “A África está em mim”, afirma Michel Ocelot, 
o diretor. Ele viveu dos 6 aos 12 anos na Guiné e 
utilizou suas lembranças da infância para realizar 
a série Kiriku.
3. O diretor conta que, quando era criança, 
olhava pela janela e tentava pintar o que acabara 
de ver. Mas ficava frustrado porque nunca era tão 
bonito quanto a realidade. Estas imagens fortes 
da África são o que o artista quis mostrar, algo 
que nunca tinha sido feito antes em um filme de 
animação.
4. Os cinco contos, que foram criados a partir de 
lendas senegalesas, nos mostram os costumes 

KIRIKU OS HOMENS 
E AS MULHERES

SUgEStõES 
dE AtIvIdAdES 
dECORRENtES 

dA vISItA AO 
FEStIvAL

da imersão ao mundo de Kiriku para encontrá-
lo em nosso dia a dia, nas pessoas que 
conhecemos e na vida que levamos.
E assim, há um filme dentro do filme: - Kiriku, os 
homens e as mulheres do Brasil, para que as 
crianças descubram nossa negritude, a maior 
riqueza, escondida do outro lado do oceano.

A HIStóRIA: 
O avô nos recebe em sua 
caverna azul, para nos 
contar novas histórias das 
maravilhosas aventuras 
de Kiriku. Em todas elas o 
pequeno herói ajudou os 

homens e mulheres de 
sua vila, assim como 
pessoas de outros 
lugares.

de uma aldeia africana. Há muitos elementos que 
chamam a atenção pelas diferenças em relação 
ao cotidiano ao qual estamos habituados, como 
a ausência de roupas, a naturalidade com a qual 
todos lidam com a nudez e os costumes que 
envolvem crendices.
5. A produção combina animação clássica, 
desenhada à mão, com técnicas avançadas  de 
computação. 
6. Os nomes do herói e da bruxa não existem na 
realidae, foram inventados pelo autor.
7. As exuberantes cores africanas e os padrões 
gráficos foram inspirados pelas obras do pintor 
naif francês “Le Douanier” Henri Rousseau.
8. O filme contém cenas de nudez feminina 
e masculina. Mesmo reproduzindo hábitos e 
personagens da África pré-colonial  e, portanto, 
sem nenhuma conotação sexual, este aspecto 
foi controverso o suficiente para atrasar o 
lançamento do primeiro filme da série Kiriku nos 
EUA em quatro anos.

O qUE dEvE SER 
ObSERvAdO:
Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele é passado. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 

 
Antes 

de 
Assistir
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EdUCAçãO INFANtIL

ObjEtIvOS RELACIONAdOS:

As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com os Referencias Curriculares 
Nacionais do Ministério da Educação.
No caso deste filme, consideramos os seguintes 
objetivos relevantes e pertinentes:

MOvIMENtO 

• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos 
corporais para expressar-se nas brincadeiras e 
nas demais situações de interação;
• Explorar e utilizar os movimentos de preensão, 
encaixe, lançamento etc., para o uso de objetos 
diversos;
• Manipulação de materiais, objetos e brinquedos 
diversos para aperfeiçoamento de suas 
habilidades manuais;
• Apropriar-se progressivamente da imagem 
global de seu corpo, conhecendo e identificando 
seus segmentos e elementos e desenvolvendo 
cada vez mais uma atitude de interesse e 
cuidado com o próprio corpo.

ARtES vISUAIS

• Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies para ampliar suas 
possibilidades de expressão e comunicação.
• Interessar-se pelas próprias produções, pelas 
de outras crianças e pelas diversas obras 
artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) 
com as quais entrem em contato, ampliando seu 
conhecimento do mundo e da cultura;
• Produzir trabalhos de arte, utilizando 
a linguagem do desenho, da pintura, da 
modelagem, da colagem, da construção, 
desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito 
pelo processo de produção e criação.
• Criação de desenhos, pinturas, colagens, 
modelagens a partir de seu próprio repertório e 
da utilização dos elementos da linguagem das 
Artes Visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, 
espaço, textura etc.

• Observação e identificação de imagens 
diversas.
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, 
musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 
às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e 
ser compreendido, expressar suas idéias, 
sentimentos, necessidades e desejos e avançar 
no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva;
• Leitura de obras de arte a partir da observação, 
narração, descrição e interpretação de imagens e 
objetos;
• Apreciação das Artes Visuais e estabelecimento 
de correlação com as experiências pessoais;
• Jogos de percepção e observação do seu corpo 
e do corpo de seus colegas;
• Observação de figuras humanas nas imagens 
da arte;
• Desenho a partir do que foi observado;
• Montagem de painéis que contenham 
ampliações dos desenhos de figuras humanas 
elaborados pelas crianças do grupo.

LINgUAgEM ORAL E ESCRItA

• Relato de experiências vividas e narração de 
fatos em sequencia temporal e casual;
• Uso da linguagem Oral para conversar, brincar, 
comunicar e expressar desejos, necessidades 
e opiniões, idéias, preferências e sentimentos e 
relatar suas vivêncas nas diversas situações de 
interação presentes no cotidiano;
• Conhecimento oral de jogos verbais, como 
trava-linguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas, 
poemas e canções;
• Participação em situações que envolvam a 
necessidade de explicar e argumentar
• Familiarizar-se aos poucos com a escrita por 
meio da participação em situações nas quais ela 
se faz necessária e do contato cotidiano com 
livros, revistas, histórias em quadrinhos etc.;
• Ampliar gradativamente suas possibilidades 
de comunicação e expressão, interessando-se 
por conhecer vários gêneros orais e escritos 
e participando de diversas situações de 

intercâmbio social nas quais possa contar suas 
vivências, ouvir as de outras pessoas, elaborar e 
responder perguntas;
• Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita 
pelo professor;
• Reconto de histórias conhecidas com 
aproximação às características da história 
original no que se refere à descrição de 
personagens, cenários e objetos, com ou sem a 
ajuda do professor;
• Observação e manuseio de materiais 
impressos, como livros, revistas, histórias em 
quadrinhos etc., previamente apresentados ao 
grupo;
• Produção de textos individuais e/ou coletivos 
ditados oralmente.

NAtUREZA E SOCIEdAdE

• Conhecimento de modos de ser, viver e 
trabalhar de alguns grupos sociais do presente 
e do passado. Estabelecimento de algumas 
relações simples na comparação de dados;
• Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo 
mundo social e natural, formulando perguntas, 
imaginando soluções para compreendê-
lo, manifestando opiniões próprias sobre os 
acontecimentos, buscando informações e 
confrontando idéias;
• Participação em atividades que envolvam 
histórias, brincadeiras, jogos e canções que 
digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras;
• Identificação de alguns papéis sociais 
existentes em seus grupos de convívio, dentro e 
fora da instituição;
• Valorização do patrimônio cultural do seu grupo 
social e interesse por conhecer diferentes formas 
de expressão cultural. 
• Estabelecer algumas relações entre o meio 
ambiente e as formas de vida que ali se 
estabelecem, valorizando sua importância para a 
preservação das espécies e para a qualidade da 
vida humana;
• Participação em atividades que envolvam 
histórias;
• Conhecimento do próprio corpo por meio do 

uso e da exploração de suas habilidades físicas, 
motoras e perceptivas;
• Formulação de perguntas;
• Confronto entre suas ideias e as de outras 
crianças;
• Formulação coletiva e individual de conclusões 
e explicações sobre o tema em questão;
• Utilização, com ajuda do professor, de 
diferentes fontes para buscar informações, como 
objetos, fotografias, documentários, relatos de 
pessoas, livros, mapas etc.;
• Registro das informações, utilizando diferentes 
formas: desenhos, textos orais ditados ao 
professor, comunicação oral registrada em 
gravador etc.
• Conhecimento de modos de ser, viver e 
trabalhar de alguns grupos sociais do presente e 
do passado;
• Identificação de alguns papéis sociais 
existentes em seus grupos de convívio, dentro e 
fora da instituição;
• Percepção dos cuidados necessários à 
preservação da vida e do ambiente;
• Valorização da vida nas situações que 
impliquem cuidados prestados a animais e 
plantas;
• Estabelecimento de relações entre os 
fenômenos da natureza de diferentes regiões 
(relevo, rios, chuvas, secas etc.) e as formas de 
vida dos grupos sociais que ali vivem;

MAtEMÁtICA

• Exploração e identificação de propriedades 
geométricas de objetos e figuras, como formas, 
tipos de contornos, bidimensionalidade, 
tridimensionalidade, faces planas, lados retos 
etc.
• Representações bidimensionais e 
tridimensionais de objetos.

MÚSICA

• Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros 
diversos, fontes sonoras e produções musicais;
• Brincar com a música, imitar, inventar e 
reproduzir criações musicais.
• Participação em situações que integrem 
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músicas, canções e movimentos corporais.
• Explorar e identificar elementos da música para 
se expressar, interagir com os outros e ampliar 
seu conhecimento do mundo;
• Perceber e expressar sensações, sentimentos 
e pensamentos, por meio de improvisações, 
composições e interpretações musicais;
• Interpretação de músicas e canções diversas;
• Repertório de canções para desenvolver 
memória musical;
• Escuta de obras musicais de diversos gêneros, 
estilos, épocas e culturas, da produção musical 
brasileira e de outros povos e países.

AtIvIdAdES

1. 
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?

2. 
Exiba o trailer do filme para que seus alunos 
relembrem o que foi visto no cinema.
https://www.youtube.com/watch?v=SC62UQEyBpY

3.3. 
Peça que lembrem como era a aldeia de Kiriku. 
Como as pessoas viviam ali? Como eram os 
cabelos? 

Por que acham que eles não usavam muita 
roupa?

4. 
Peça que comparem o tamanho do herói Kiriku 
com o dos outros personagens do filme. Por que 
eles acham que ele é tão pequeno? Para ser 
um herói é preciso ser grande e forte? Quais as 
pessoas de baixa estatura que eles conhecem e 
o que elas fazem? Compare as alturas de seus 
alunos e faça uma régua de tamanho com as 
idades ao lado, mostrando que nem sempre os 

mais altos são os mais velhos.

5. 
Apresente a ilustração para que descrevam: - O 
que Kiriku está fazendo? Quem gostaria de imitá-
lo?

6. 
Alguém conhece alguém que é parecido com 
algum personagem do filme? Peça que tragam 
uma foto dessa pessoa e exponha ao lado da 
imagem do pesonagem.

7. 
O filme começa com o avô de Kiriku contando as 
aventuras do neto.
Em lugares onde não há livros nem leitores, as 
pessoas contam histórias que mais tarde serão 
recontadas através dos tempos, pelos mais 
velhos para as crianças, que quando adultas, 
recontam para os seus filhos. Estas histórias 
acabam virando lendas. 

Pergunte se sabem o que é uma lenda. 
Explique que cada lugar tem suas lendas e 
elas vão sendo modificadas de acordo com a 
imaginação de quem conta. Conte uma lenda 
africana e peça que, após ouvirem, façam as 
ilustrações

A Lenda do tambor 
Africano: o  sonho dos 
macaquinhos. Conto 
africano que vem da 
guiné bissau

.
Dizem  na  Guiné  que  a  
primeira  viagem  à  lua  foi  

feita  pelo  macaquinho  de  nariz  branco. 
Segundo  contam as pessoas,  certo  dia,  os  
macaquinhos  de  nariz  branco  resolveram  
fazer  uma  viagem  à  lua  para  trazê-la  até  a  
terra.  Tentaram  de  todas  as  formas  subir  até  
a  lua,  mas  não   tinham  sucesso,  até  que  um  
deles,  o menor de todos,teve  a ideia de subirem 
uns por cima dos outros para tentar chegar à 
Lua.
Porém, a pilha de macacos desmoronou e  todos 
caíram, menos o menor, que ficou pendurado na 
Lua. 
Esta lhe deu a mão e o ajudou a subir. A Lua 
gostou tanto dele que lhe ofereceu, como 
presente, um tamborzinho. 
O macaquinho foi ficando por lá, até que 
começou a sentir saudades de casa e resolveu 
pedir à Lua que o deixasse voltar.
A Lua o amarrou ao tamborinho para descê-
lo pela corda, pedindo a ele que não tocasse 
antes de chegar à Terra e, assim que chegasse, 
tocasse bem forte para que ela cortasse o fio. 
O Macaquinho foi descendo feliz da vida, mas 
na metade do caminho, não resistiu e tocou o 
tamborinho. Ao ouvir o som do tambor a Lua 
pensou que o Macaquinho houvesse chegado 
à Terra e cortou a corda. O Macaquinho caiu e, 
antes de morrer, ainda pode dizer a uma moça 
que o encontrou, que aquilo que ele tinha era 
um tamborinho, que deveria ser entregue aos 
homens do seu país. A moça foi logo contar a 
todos sobre o ocorrido.  Vieram pessoas de todo 
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o país e, naquela terra africana, ouviam-se os 
primeiros sons de tambor.
fonte  http://tatianflor.vila.bol.com.br/tatiana.html 

8. 
Quando a mulher vai se abrigar na cabana de 
Kiriku ela reclama de tudo e implica até com 
a lagartixa, que é o animal de estimação do 
menino. A mãe explica que o animalzinho não 
nos faz mal, pelo contrário, ajuda a diminuir a 
quantidade de mosquitos. A mulher não acredita. 
Será que é verdade? Quem acredita?
Faça com eles uma pesquisa na internet a 
respeito disto.

LAgARtIXA MORdE?

Morde. Morde muito! Mas, não você.
Há pessoas que tem pavor destes bichinhos que 
andam pelo teto e pelas paredes. Algumas com 
tanto medo chegam a sonhar com lagartixa (ter 
pesadelos!). Porém, não existe razão para isso: 
elas são inofensivas para os humanos.
Ah! Lagartixas não têm veneno e não transmitem 
doenças (todavia, elas andam pelo chão e por 
cantos da casa – lave bem as mãos se por acaso 
tocar em uma delas).
Além disso, lagartixas podem ser uma das suas 
principais aliadas na hora de cuidar da sua casa. 
Sim, lagartixas cuidam da sua casa!
Elas são excelentes caçadoras e se alimentam 
exatamente do que faz mal para você e para 
sua família. Moscas, mosquitos, baratas e outros 
insetos, aranhas e até pequenos escorpiões 

estão sempre no cardápio.

Photo by Gerald Yuvallos  

ALtERNAtIvA À dEdEtIZAçãO

Se ao invés de espantar (ou pior, matar) as 
lagartixas você aprender a conviver com elas, 
todos sairão ganhando. Já parou para observar 
quanto uma lagartixa come?
Uma única lagartixa é capaz de caçar dezenas 
(e até uma centena) de pequenas moscas e 
mosquitos em uma noite. Elas adoram ficar 
próximas às fontes de luz instaladas em 
paredes, pois é ali que encontram farto alimento 
(mosquinhas e outros voadores são atraídos 
pela luz). São inacreditavelmente rápidas e 
conseguem capturar moscas e mosquitos em 
pleno voo.
Lagartixas são excelentes no controle de pragas 
urbanas. Tendo-as em casa você talvez nem 
precise utilizar venenos, inseticidas ou contratar 
uma empresa de dedetização. E isso é ótimo! 
Sua casa ficará sem insetos, sem pragas e sem 
produtos químicos que podem prejudicar a saúde 
de sua família.
Se você vive em um local com muitos mosquitos, 
faça de tudo para incentivar as lagartixas a morar 
em sua casa. Elas são uma ótima parceira no 
combate ao mosquito da dengue.
Elas são ariscas e vão fazer questão de ficar 
longe de você. Por isso, não tenha medo. Salve 
as lagartixas e deixe que elas protejam a sua 
casa e façam o trabalho sujo com os insetos
Fonte: casamaislimpa.com.br › Soluções 
Ecológicas

9. 
Cai uma chuva forte e as crianças vão brincar 
tomando banho de chuva. Elas cantam “a água 
que dança faz dançar criança”. A mãe comenta 
que é bom ser criança e poder brincar na chuva 
mas a mulher diz que Kiriku deve entrar. Ele 
tem dificuldades prá voltar prá casa mas a mãe 
deixa que ele aprenda a lição sozinho e depois 
o enxuga com uma toalha. O que acharam da 
cena? O que a mãe deles faria?

10 
Quem se lembra como Kiriku resolveu o 
problema da mulher sem teto? Ele usou a força? 
Ele tinha armas? 
Para vencer uma pessoa tem que ser grande e 
forte ou basta ser esperta?

11. 
Alguém lembra como é a música que os vizinhos 
cantam para Kiriku? Gostaria de cantá-la e 
de dançar como eles? Que tal inventar novas 
canções para o pequeno herói?
Kiriku não é grande Mas é bem valente 
Kiriku é pequeno, mas é meu amigo 
Kiriku brincalhão é o melhor de nós 
Kiriku não é grande Mas tem seu valor 
E seu maior tesouro É um coração de ouro 

Está no meu coração o seu coração 
Kiriku é pequeno mas é meu amigo 
E da feiticeira Ele nos libertou 
Kiriku não é grande Mas parece um gigante

Em francês: https://www.youtube.com/
watch?v=CiZFZoXAblY 
Em português; https://www.youtube.com/
watch?v=xrCDqU49iAs

12 
Na segunda história, o velho da aldeia era 
ranzinza e as pessoas não gostavam muito dele. 
Mas quando ele sumiu, todos sentiram a sua falta 
e reconheceram as suas qualidades. Por que 
acham que aconteceu isso? 

13. 
Todos na aldeia estavam preocupados com o 
velho, mas só Kiriku foi ajudá-lo. Por que acham 
que isso aconteceu? Basta ficar preocupado ou 
precisamos agir quando temos um problema? 
Alguém gostaria de falar a respeito?

14. 
Quando as crianças notam a cor da pele do 
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menino acham que ele está doente. Eles nunca 
tinham visto alguém branco e usando roupas. Por 
que acham que as pessoas das aldeias da África 
andam nuas ou com poucas roupas? E por que 
as pessoas do deserto se vestem assim?

15. 
O menino conta o que aconteceu fazendo um 
desenho na areia.
Acham que conseguem fazer o mesmo? Cada 
um vai desenhar uma coisa no quadro para que a 
turma diga o que é.

16. 
Pergunte se alguém quer contar uma história que 
ouviu e obedeça o ritual da griota.  
- Eu conto! 
- Nós ouvimos! 
- Era uma vez...
 Assim era no tempo antigo. 

17.17. 
Explique que ouvir e contar histórias é uma 
coisa muito importante, ainda mais quando não 
se tem livros ou as pessoas não sabem ler. 
Muitas histórias que sabemos foram contadas 
pelos antigos e quando as contamos novamente 
estamos fazendo com que elas não sejam 
esquecidas. Comece como a personagem, 
dizendo: - Eu conto! A turma deve responder: - 
Nós ouvimos! Acrescente: - Era uma vez... Assim 
era no tempo antigo. Conte então uma história do 
nosso folclore.

Negrinho do Pastoreiro

A lenda do Negrinho do Pastoreio é uma lenda 
meio cristã e meio africana. . É uma lenda muito 
popular no sul do Brasil e sua origem é do 
fim do Século XIX, no Rio Grande do Sul. Foi 
muito contada no final do século passado pelos 
brasileiros que defendiam o fim da escravidão. É 
uma lenda reconhecidamente do Rio Grande do 
Sul, e alguns folcloristas afirmam que a região 
tem uma única lenda sua, criada ao jeito local.
Conta a lenda que nos tempos da escravidão, 
havia um estancieiro malvado com negros e 
peões. Em um dia de inverno, fazia muito frio e 
o fazendeiro mandou que um menino negro de 
quatorze anos fosse pastorear cavalos e potros 
que acabara de comprar. No final do tarde, 
quando o menino voltou, o estancieiro disse que 
faltava um cavalo baio. Pegou o chicote e deu 
uma surra tão grande no menino que ele ficou 
sangrando. Disse o estancieiro: “Você vai me dar 
conta do baio, ou verá o que acontece”. Aflito, 
o menino foi à procura do animal. Em pouco 

tempo, achou o cavalo pastando. Laçou-o, mas a 
corda se partiu e o cavalo fugiu de novo.
De volta à estância, o estancieiro, ainda mais 
irritado, bateu novamente no menino e o amarrou 
nu, sobre um formigueiro. No dia seguinte, 
quando ele foi ver o estado de sua vítima, tomou 
um susto. O menino estava lá, mas de pé, com 
a pele lisa, sem nenhuma marca das chicotadas. 
Ao lado dele, a Virgem Nossa Senhora, e mais 
adiante o baio e os outros cavalos. O estancieiro 
se jogou no chão pedindo perdão, mas o 
negrinho nada respondeu. Apenas beijou a mão 
da Santa, montou no baio e partiu conduzindo 
a tropilha. A partir disso, entre os andarilhos, 
tropeiros, mascates e carreteiros da região, todos 
davam a notícia, de ter visto passar, como levada 
em pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada 
por um Negrinho, montado em um cavalo baio. 
Desde então, quando qualquer cristão perdia 
uma coisa, fosse qualquer coisa, pela noite o 
Negrinho procurava e achava, mas só entregava 
a quem acendesse uma vela, cuja luz ele levava 
para pagar a do altar de sua madrinha, a Virgem, 
Nossa Senhora, que o livrou do cativeiro e deu-
lhe uma tropilha, que ele conduz e pastoreia, 
sem ninguém ver.
Quem perder coisas no campo, deve acender 
uma vela junto de algum mourão ou sob os 
ramos das árvores, para o Negrinho do pastoreio 
e vá lhe dizendo: “Foi por aí que eu perdi... Foi 
por aí que eu perdi... Foi por aí que eu perdi...”. 
Se ele não achar, ninguém mais acha.

18 
Na última história que o avô contou, está calor e 
um vento forte. Os bebês choram e todos tentam 
acalmá-los. Cada um inventa um som para que 
os bebês parem de chorar: palmas, colher na 
panela e Kiriku tenta tocar flauta. 
Proponha uma brincadeira. Uma criança será o 
bebê e três outras que vão tentar acalmá-lo. Elas 
devem criar sons com o corpo e com os objetos 
comuns da sala de aula. O bebê fica chorando 
enquanto eles fazem os sons, depois repetem e 
a criança deve parar de chorar quando ouvir o 
som que mais gostou. 

19. 
Relembre como Kiriku descobriu o som da flauta. 
No início usou um galho oco. Depois, um bambu 
e finalmente uma flauta de verdade que sua mãe 
lhe deu e ensinou a tocar. Apresente uma série 
de objetos cilíndricos e ocos (pedaço de cano de 
PVC, canudinho, tubo de papelão, garrafa pet 
etc) para que soprem e descubram o som que  
eles produzem. 

ttp://instrumentosdesucata.blogspot.com.br/   http://

orquestradesucata.blogspot.com.br/2008/10/flauta-pan.html 

20. 
Fale sobre o lugar onde o filme é passado. 
Como acham que é a África? Depois, forneça 
informações e peça que completem o mapa 
do continente, desenhando o que existe no 
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continente (animais, pessoas, plantas etc.). 

http://pt.depositphotos.com/12766529/stock-illustration-
map-of-africa-with-vector.html 

https://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-silhueta-de-frica-
image34603703

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/Africa/ 

• Linguagem oral - Manter um ponto de vista 
coerente ao longo de um debate ou uma 
apresentação.
• Língua Oral: Usos e Formas. Escuta ativa 
dos diferentes textos ouvidos em situações de 
comunicação direta ou mediada por telefone, 
rádio ou televisão: inferência sobre alguns 
elementos de intencionalidade implícita (sentido 
figurado, humor, etc.), reconhecimento do 
significado contextual e do papel complementar 
de alguns elementos não-linguísticos para 
conferir significação aos textos (gesto, postura 
corporal, expressão facial, tom de voz, 
entonação).
• Utilização da linguagem oral em situações como 
as do primeiro
ciclo, ampliando-as para outras que requeiram 
maior nível de formalidade no uso da linguagem; 
preparação prévia; manutenção de um ponto de 
vista ao longo da fala; réplicas e tréplicas.

Arte

• Expressar e saber comunicar-se em artes 
mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar 
e fruir produções artísticas;
• Interagir com materiais, instrumentos e 
procedimentos variados em artes (Artes Visuais, 
Dança, Música, Teatro), experimentando-os 
e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos 
trabalhos pessoais;
• Edificar uma relação de autoconfiança com 
a produção artística pessoal e conhecimento 
estético, respeitando a própria produção e a dos 
colegas, no percurso de criação que abriga uma 
multiplicidade de procedimentos e soluções;
• Observar as relações entre o homem e 
a realidade com interesse e curiosidade, 
exercitando a discussão, indagando, 
argumentando e apreciando arte de modo 
sensível;
• Buscar e saber organizar informações sobre 
a arte em contato com artistas, documentos, 
acervos nos espaços da escola e fora dela 
(livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos, 
vídeos, discos, cartazes) e acervos públicos 

ENSINO FUNdAMENtAL – 
1º E 2º CICLO

ObjEtIvOS RELACIONAdOS:

As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ministério da Educação.
No caso deste filme, consideramos os seguintes 
objetivos relevantes e pertinentes: 

Língua Portuguesa 

• Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo 
adequá-la a intenções e situações comunicativas 
que requeiram conversar num grupo, expressar 
sentimentos e opiniões, defender pontos de 
vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas 
estudados;
• Linguagem escrita - Formar critérios para 
selecionar leituras e desenvolver padrões de 
gosto pessoal.
• Linguagem escrita - Explorar diferentes 
modalidades de leitura, como ler para revisar, ler 
para obter informações, ler para se divertir, etc.
• Linguagem escrita - Desenvolver estratégias de 
escrita, como planejar o texto, redigir rascunhos, 
relê-los e cuidar da apresentação. Todo texto é 
provisório e sempre pode ser melhorado. Nem 
mesmo escritores experimentados produzem 
textos finais de primeira tentativa; eles também 
modificam e aprimoram suas obras.
• Linguagem escrita - Compor textos coerentes 
com bases em trechos oriundos de fontes 
diversas, que podem ser uma combinação de 
produções escritas ou  ou criadas oralmente. 
• Linguagem escrita - Fazer resumos.
• Linguagem oral - Produzir diferentes textos, 
simulando os dos meios de comunicação: 
conversas por telefone, anúncios de rádio ou 
locuções de apresentadores de TV. E perceber 
neles os elementos intencionais: o bom humor, 
o tom catastrofista das más notícias ou uma 
inflexão de voz garantindo a qualidade de um 
produto.
• Linguagem oral - Identificar elementos não-
verbais -- como gestos, expressões faciais, 
mudanças no tom de voz -- na comunicação.
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(museus, galerias, centros de cultura, 
bibliotecas, fonotecas, videotecas, cinematecas), 
reconhecendo e compreendendo a variedade 
dos produtos artísticos e concepções estéticas 
presentes na história das diferentes culturas e 
etnias. Buscar e saber organizar informações 
sobre a arte em contato com artistas, 
documentos, acervos nos espaços da escola 
e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, 
diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e acervos 
públicos (museus, galerias, centros de cultura, 
bibliotecas, fonotecas, videotecas, cinematecas), 
reconhecendo e compreendendo a variedade 
dos produtos artísticos e concepções estéticas 
presentes na história das diferentes culturas e 
etnias.

Pluralidade Cultural

• Reconhecer as qualidades da própria cultura, 
valorando-as criticamente, enriquecendo a 
vivência de cidadania;
• Tempo e Pluralidade - Vínculos geracionais no 
âmbito social e familiar: transmissão de contos 
tradicionais, hábitos alimentares, registros 
documentais, etc.

Ética

• Compreender o conceito de justiça baseado na 
equidade e sensibilizar-se pela necessidade da 
construção de uma sociedade justa;
• Adotar atitudes de respeito pelas diferenças 
entre as pessoas, respeito esse necessário 
ao convívio numa sociedade democrática e 
pluralista;
• Adotar, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 
cooperação e repúdio às injustiças e 
discriminações;
• Valorizar e empregar o diálogo como forma de 
esclarecer conflitos e tomar decisões coletivas;
• Construir uma imagem positiva de si, o 
respeito próprio traduzido pela confiança em sua 
capacidade de escolher e realizar seu projeto de 
vida e pela legitimação das normas morais que 
garantam, a todos, essa
realização;
• Assumir posições segundo seu próprio juízo de 
valor, considerando diferentes pontos de vista e 

aspectos de cada situação.

AtIvIdAdES

1. 
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?

2. 
Exiba o trailer do filme para que seus alunos 
relembrem o que foi visto no cinema.

https://www.youtube.com/watch?v=SC62UQEyBpY

3. 
Relembre cada um dos cinco contos perguntando 
como Kiriku resolveu cada situação. Relembre o 
tamanho do personagem e observe que ele não 
precisou de armas nem violência para resolver 
os problemas. Resolveu tudo com coragem, 
sinceridade e inteligência.

A MULHER dO tELHAdO 

vELHO dESAPARECIdO

O MONStRO AZUL

A CONtAdORA dE HIStóRIAS

 A MÚSICA qUE ACALMA

4. 
Fale a respeito do processo de criação de um 
filme de animação. Apresente o texto abaixo em 
que o diretor Michel Ocelot descreve as etapas 
de seu trabalho para que leiam e comentem.

EtAPAS dE UM FILME ANIMAdO:

Roteiro

O primeiro estágio de um filme é em geral 
um texto. É estranho quando se pensa em 
cinema, feito de imagens, sons, de durações 
fixadas. Espero poder um dia, graças à novos 
instrumentos, possa registrar diretamente os 
meus filmes com imagens, sons e durações, sem 
precisar fazer um roteiro com expressões  que 
não serão utilizadas. 

Personagens

Os personagens são definidos em desenho,  de 
frente, perfil, costas, três-quartos, expressões 
principais, bocas que falam. Os animadores 
poderão assim fazer os movimentos em todos os 
sentidos. Animadores diferentes trabalham sobre 
o mesmo personagem, produzindo com efeitos 
como se apresentará no film

Storyboard

 É o filme  desenhado em quadrinhos, cena 
por cena. Permitirá aos todos os técnicos que 
elaborarão o filme vejam como a história será 
contada. É um elemento primordial do cinema de 
animação. Sem ele, ninguém não saberia o que 
fazer. 
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gravação das vozes

 Acontece antes da animação. As vozes aão 
registradas para dar aos animadores uma 
indicação imagem por imagem da progressão 
dos sons. Procede-se do mesmo modo para 
a música quando é preciso animar cantos e 
danças. 

Layout

Retoma as indicações do storyboard detalhando, 
um processo para cada um dos planos do filme 
(1 200 para Kiriku), instaurando precisamente 
o trabalho dos animadores e dos operadores 
- número do plano e a sequência, dimensão à 
qual desenha-se, enquadramento tomado pela 
câmara ou o computador, deslocações eventuais, 
principais atitudes ou dos personagens, 
duração do plano, folha guia dando diversas 
recomendações e informações, em especial 
a detecção do som. Sobre esta folha guia, o 
animador inscreverá a distribuição dos desenhos 
que fez, devidamente numerados, e que seguirá 
para o operador. Um trabalho similar é feito para 
os cenários.

 Animação 

Seguindo as indicações da disposição, faz-se um 
grande número de desenhos e os personagens 
tomam vida, gradualmente. Nas produções 
tradicionais, as principais instalações são 
estabelecidas por um animador, um assistente 
completa-o em grande parte seguidamente um 
arte-finalista termina desenhando os intervalos 
que faltam ainda entre duas posições próximas. 

Ao longo de todo o este trabalho filma-se estes 
desenhos sobre um equipamento simples, para 
julgar o movimento dos personagens e ver as 
melhorias necessárias.
Cenários
 Seguem do mesmo modo as indicações da 
disposição. São feitos às vezes sobre papel em 
pintura, às vezes sobre tela gráfica informática e 
às vezes com os dois métodos.

Esboços

Os animadores desenharam simplesmente 
com lápis sobre papel. É necessário agora 
pôr cor, em traços e superfícies. O método 
clássico é reconstituir os traços sobre uma folha 
transparente (que permite ver a decoração de 
trás) e preencher as superfícies com a pintura. 
Este processo foi abandonado em prol de um 
trabalho feito no computador, após escanear dos 
desenhos. É mais rápido e mais cômodo. 

Filmagem

Faz-se com uma câmara fixada acima de uma 
mesa onde são dispostos os elementos a serem 
filmados imagem por imagem, ou por computador 
após ter salvo os desenhos de animação e os 
cenários, Seguindo a disposição do  storyboard, 
folha guia preenchida pelo animador, o operador 
monta animação e decorações e roda o filme. 

Cópias

Ao contrários dos produtos para a televisão feitos 
em vídeo,  os produtos para o cinema precisam 
de uma passagem por um laboratório, para dar 
suporte ao filme. O original é um negativo. Faz-
se uma primeira tiragem positiva para visionar e 
para montar. 

Montagem imagem e sons

Por razões de conveniência, os planos de um 
filme não são rodados na ordem. A montagem 
entrega-o em lugar, e refina esta colocação e as 
durações dos planos. Os sons são colocados 
paralelamente - diálogos, ruidos, música e 
efeitos. Uma parte estava pronta antes da 
montagem, outra é feito de acordo com a imagem 

montada.

 Mixagem

 É a montagem destes sons que estão em 
numerosas pistas. A mixagem dosa e reduz a um 
só um elemento stéreo. 

Cópia 1 

No caso da mídia do filme, utilizou-se a cópia 
positiva e o negativo foi conservado intacto no 
laboratório. Quando a montagem “da cópia-
trabalho” estiver terminada, deve ser reproduzido 
com o negativo do filme, a partir do qual pode-se 
passar as cópias que passarão nos cinemas. 
A calibração da tiragem destas cópias regula a 
qualidade e regularidade das cores (muito escura 
ou muito clara, avermelhada ou esverdeada). 
A Imagem então definitivamente registrada na 
primeira cópia definitiva. O diretor e os seus 
colaboradores estão bastante contentes, mas 
sofrem muito quando percebem todos os defeitos 
que não puderam evitar e que continuarão lá, 
para sempre… Michel Ocelot
Fonte:

5. 
Analise os personagens da história. Como eram? 
E a bruxa Karabu? Quem se lembra de outras 
bruxas de histórias ou de filmes? Karabou se 
parece com elas? Por que? Uma pessoa bonita 
é sempre boa e uma feia sempre má? O que é 
uma pessoa boa? Gostariam de escrever sobre 
uma pessoa boa que conhecem?

https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#safe=off&q=bruxas 



1918

6. 
Mostre um mapa da África e localize o deserto 
de onde veio o menino e os locais onde vivem 
as pessoas negras. Pessoas diferentes podem 
viver em um mesmo lugar? Como devem se 
relacionar? Analise as diferenças físicas e 
culturais que temos em nossa terra e depois 
peça que contem quem são e como são os seus 
vizinhos.

Pessoas da África       

Pessoas no brasil 

África

Por Caroline Faria
Considerada o berço da humanidade – teses 
indicam que o gênero homo tenha surgido no 
continente africano há mais de 2 milhões de anos 
– a África em sua história recente vive inúmeros 
conflitos políticos e uma grave crise social e 
econômica.
O continente africano possui uma das maiores 
diversidades culturais do planeta. Na chamada 
África Branca, ao norte, predominam os povos 
caucasóides e semitas e na chamada África 
Negra, ao sul do Deserto do Saara, encontram-

se os povos pigmeus, bosquímanos, hotentotes, 
sudaneses e os bantos. Esta diversidade por sua 
vez, se reflete nas mais de mil línguas diferentes 
que existem no continente africano, sem contar 
os inúmeros dialetos. Em algumas regiões 
inclusive, fala-se o português com algumas 
influências locais, como Moçambique e Angola.
O terceiro maior continente da terra, situado 
entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio, 
possui baixa densidade demográfica como 
conseqüência das características de seu 
território. Com uma extensão de cerca de 
30 milhões de km² e mais de 800 milhões 
de habitantes em 54 países, a África é 
freqüentemente dividida em cinco regiões 
de acordo com características geográficas e 
demográficas: a África Oriental, África Ocidental, 
África Setentrional, África Central e África 
Meridional.

 

Foto de satélite do continente Africano

Ao norte o continente é delimitado pelo Mar 
Mediterrâneo, na costa ocidental encontra-se o 
Oceano Atlântico, na costa oriental o Oceano 
Índico e o Istmo de Suez que a liga com a Ásia e, 
ao sul com os Oceanos Atlântico e Índico sendo 
cercada pelas ilhas de Madagascar, Reunião, 
Maurício, Cabo Verde, Seychelles, Canárias e 
Madeira.
Em torno de 20 países do continente africano 
a população sofre de subnutrição crônica. 
Com um PIB (Produto Interno Bruto) de 1% 
do total mundial, é na África Subsaariana 

onde se encontram os países considerados os 
mais pobres do mundo e os maiores índices 
de desnutrição e propagação de epidemias. 
Característica que se ameniza em regiões 
como a África do Sul e ao norte na Líbia, 
Argélia e Nigéria. O que acentua ainda mais as 
discrepâncias do continente.
O clima é equatorial ou tropical na maior parte do 
país, exceto no extremo norte e extremo sul onde 
é temperado. O deserto do Saara, ao norte, é 
uma das regiões mais áridas do planeta e ocupa 
um terço do território africano. Em contraste, 
na bacia do Rio Nilo (o maior do mundo, em 
extensão) se encontram as regiões mais férteis 
do planeta, onde surgiu a civilização egípcia 
(Egito Antigo). O Kilimanjaro é o ponto mais alto 
da África com 5.895m.

 

Países Africanos

A vegetação africana constitui-se basicamente de 
savanas e florestas equatoriais onde se encontra 
uma grande variedade faunística. Nas savanas 
encontram-se os leões, girafas, leopardos e 
hienas, entre outros animais. E nas florestas 
equatoriais encontram-se principalmente símios, 
aves, anfíbios e répteis. A principal ameaça para 
esses ecossistemas já foi a caça predatória 
praticada pelos colonizadores, principalmente 
nas savanas. Mas, atualmente o maior problema 
encontrado é o processo de desertificação 
provocado pelo desmatamento nas florestas 
equatoriais. Nas savanas esse processo é ainda 
mais grave por causa das condições climáticas 
propícias ao processo de desertificação, como 

baixa densidade pluviométrica e solo frágil.
Arquivado em: Geografia
http://www.infoescola.com/geografia/africa/ 

7. 
O filme começa com o avô de Kiriku contando as 
aventuras do neto.
Em lugares onde não há livros, as pessoas 
contam histórias que mais tarde serão 
recontadas através dos tempos, pelos mais 
velhos para as crianças, que quando adultas, 
recontam para os seus filhos. Estas histórias 
acabam virando lendas. 
Pergunte se sabem o que é uma lenda. 
Explique que cada lugar tem suas lendas e 
elas vão sendo modificadas de acordo com a 
imaginação de quem conta. 
Proponha que cada um procure um parente 
mais velho e pergunte se ele lembra de alguma 
história que ouviu quando era pequeno. Essa 
história deverá ser contada para a turma no dia 
seguinte.

LENdAS

Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida 
pela tradição oral através dos tempos.
De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas 
combinam fatos reais e históricos com 
fatos irreais que são meramente produto da 
imaginação aventuresca humana. Uma lenda 
pode ser também verdadeira, o que é muito 
importante.
Com exemplos bem definidos em todos os países 
do mundo, as lendas geralmente fornecem 
explicações plausíveis, e até certo ponto 
aceitáveis, para coisas que não têm explicações 
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científicas comprovadas, como acontecimentos 
misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender 
que lenda é uma degeneração do Mito. Como diz 
o dito popular “Quem conta um conto aumenta 
um ponto”, as lendas, pelo fato de serem 
repassadas oralmente de geração a geração, 
sofrem alterações à medida que são contadas.
Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas 
diretamente pela miscigenação na origem do 
povo brasileiro. Devemos levar em conta que 
uma lenda não significa uma mentira, nem tão 
pouco uma verdade absoluta, o que devemos 
considerar é que uma história para ser criada, 
defendida e o mais importante, ter sobrevivido 
na memória das pessoas, ela deve ter no mínimo 
uma parcela de fatos verídicos.
Muitos pesquisadores, historiadores ou 
folcloristas, afirmam que as lendas são apenas 
frutos da imaginação popular, porém como 
sabemos as lendas em muitos povos são “os 
livros na memória dos mais sábios”.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda 

8. 
Quando Kiriku e a mãe abrigam a mulher que 
ficou sem teto, ela reclamou de tudo, comeu a 
comida toda e roncou terrivelmante à noite. Eles 
tiveram que sair de casa porque não aguentaram 
a presença dela.
Quem já viveu uma situação assim, quando foi 
ajudar uma pessoa, mas ela não se mostrou 
agradecida pela ajuda? 

9.9. 
O que o velho sabia e que era útil para a aldeia? 
Alguém tem um parente mais velho que sabe 
quais as plantas são boas prá saúde? Esta 
pessoa poderia escrever ou ensinar  uma receita 

de um chá medicinal?

10. 
Quando Kiriku chega para ajudar, o velho fica 
zangado e não acredita que ele possa salvá-
lo. O velho acha que sabe tudo e não acredita 
que uma criança possa ter razão. O tempo 
todo o velho se comporta muito mal e acaba 
provocando a ira da bruxa. Para se salvar o único 
jeito é fazer o que Kiriku manda. Alguém conhece 
uma pessoa mais velha que é assim? 
O velho precisa do novo e o novo precisa do 
velho. 
Escreva a frase no quadro e deixe que discutam 
e comentem. 

11. 
Quando as crianças veem aquela coisa azul, 
elas pensam que é a bruxa e querem correr para 
avisar os moradores da vila, mas Kiriku diz que 
primeiro precisam ver o que realmente é aquilo. 
No final era apenas um menino árabe com suas 
roupas azuis. O que acham disso? Será que 
devemos acreditar em uma primeira impressão 
de alguém ou de um fato? Gostariam de escrever 
a respeito? 

12. 
O menino conta o que aconteceu fazendo um 
desenho na areia.
Acham que conseguem fazer o mesmo? Cada 
um vai contar desenhando uma coisa importante 
que aconteceu na sua vida.

13. 
O que acham que teria acontecido se a mãe de 
Kiriku não soubesse que o menino tinha vindo 
do deserto? As pessoas achavam que ele era 
perigoso, trazia doenças e desconfiavam dele, 
só porque era diferente. O que acham que o 
conto nos ensinou? Peça que procurem no 
dicionário o significado da palavra tolerância e 
depois construa um texto coletivo a respeito da 
aceitação daqueles que não são como nós.

14. 
A mulher chega à aldeia dizendo que é uma 
griota, uma pessoa que conta o que aconteceu 
há muito tempo, coisas que não se deve 
esquecer, reconta histórias que contaram a ela e 
inventa contos. Diga que vai fazer como a mulher 
e contar uma história do passado. Comece como 
a personagem, dizendo: - Eu conto! A turma deve 
responder: - Nós ouvimos! Acrescente: - Era uma 
vez... Assim era no tempo antigo. Conte então 
sobre Zumbi 

Zumbi

Com poucos dias 
de vida Zumbi foi 
capturado na 
região de 
Palmares pela 
expedição de 
Brás da Rocha 
Cardoso e dado 
de presente ao 
padre Antônio 
Melo, em Porto 
Calvo. Batizado 

com o nome de Francisco, cresceu aprendendo 
latim e português. Aos 15 anos fugiu para 
Palmares e adotou o nome Zumbi, que 
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significava guerreiro.
Logo passou a comandar militarmente o 
quilombo, governado por Ganga Zumba. Em 
1678, provocou uma guerra civil no quilombo. 
Assumiu o lugar do líder e chefiou a resistência 
contra os portugueses, que durou 14 anos.
As terras pernambucanas eram as mais 
prósperas das novas colônias portuguesas. 
Havia 66 grandes engenhos na região e, no 
litoral, uma estrutura que permitia o escoamento 
dos produtos. A cidade do Recife ficava a cada 
dia mais organizada. Foi nessa época que 
Palmares surgiu, quando os primeiros negros 
ali se refugiaram. Desde então, o mito em torno 
do quilombo havia crescido. Tinha leis próprias, 
algumas bastante rígidas.
Em 1630, as autoridades pernambucanas 
calculavam que o quilombo de Palmares contava 
com uma população superior a 3 mil pessoas 
que viviam da agricultura. Em uma crônica de 
1678 já se contava que os palmarinos eram em 
número de 20 mil, ou talvez mais. Não era uma 
cidade, na metade do século 17, mas reunia 
onze povoados.
Macaco, na Serra da Barriga, era a capital. 
Possuía 1.500 casas, e uma população de cerca 
de 8 mil pessoas. Amaro tinha 5 mil habitantes e 
uma estrutura bem organizada. Outros povoados 
eram Subupira, Zumbi, Tabocas, Acotirene, 
Danbrapanga, Sabalangá, Andalaquituche...
A Coroa já tinha dado a ordem de acabar com 
o quilombo. Para destruí-lo, o poder colonial 
organizou 16 expedições oficiais. Quinze 
fracassaram devido à região montanhosa e às 
estratégias militares dos negros, embora fossem 
carente de armas. A expedição vitoriosa ficou a 
cargo de Domingos Jorge Velho, um bandeirante 
paulista treinado na caça aos índios. Comandou 
um exército de 2 mil homens, armados de arcos, 
flechas e espingardas.
Em 1694, chegou a Macaco, descarregando 
contra a comunidade todo o seu poder de fogo. 
A cidade resistiu durante 22 dias. Zumbi, depois 
de lutar bravamente, fugiu e se escondeu. Foi 
capturado e morto em 20 de novembro de 1695, 
depois de ter sido traído por companheiros. Seu 
corpo foi mutilado e a cabeça enviada para o 
Recife, onde ficou exposta em praça pública.

15. 
A história que a mulher contou era tão boa que 
a bruxa a perdoou. Pergunte quais histórias eles 
gostam mais e se alguém gostaria de recontar 
sua história favorita.

16. 
Quando escuta o som da flauta Karaba gosta e 
até canta. Assim, acaba o medo e todos podem 
viver em paz. Comente o quanto a música pode 
aproximar as pessoas e mobilizar as pessoas. 
Eles conhecem alguns amigos que cantam e 
tocam juntos? Peça que contem que tipo de 
músicas eles cantam e como eles são. 

17. 
Pergunte se lembram como era a aldeia e se 
gostariam de fazer uma maquete repoduzindo o 
que viram no filme.

18. 
A flauta é um instrumento muito antigo e 
conhecido no mundo inteiro. Mas existem 
instrumentos que só conhecemos pela herança 
cultural da África. Apresente as imagens e 
proponha uma pesquisa na internet sobre as 
baterias de escolas de samba, identificando o 
som de cada um deles. 

FLAUtA

A flauta é o primeiro instrumento da Humanidade 
e existe em todas as culturas primitivas. Foram, 
já, encontradas flautas com idades entre os 6000 
e os 45000 anos.

As primeiras flautas assemelhavam-se a apitos, 
só tinham um buraco e eram feitas da tíbia de 
animais ou de humanos.

Descoberta em 1995 num sítio arqueológico em 
Divje Babe na Eslovénia, esta flauta foi esculpida 
em osso de urso e tem 50.000 anos de idade.

Descobertas em Henan, China, estas são as 
flautas tocáveis mais antigas do mundo. Têm 
9.000 anos. 

Flauta doce de Dordrecht, de meados do século 
XIII, caracteriza-se por ter um corpo estreito e 
cilíndrico.
Com o passar dos tempos, surgiram outros 
instrumentos de sopro – o oboé, o fagote e a 
flauta doce. 
Em 1832, Theobald Boehm inventou o sistema 
moderno de flauta transversal, o qual serviu 
também para aperfeiçoar outros instrumentos de 
sopro.
http://www.aflauta.com.br/hist/hist.html ;  

http://www.artemidia.ufcg.edu.br/flautadoce/historia.html;  

Instrumentos  Musicais de Origem  Africana 

tAMbOR 

 O tambor é um instrumento musical de 
percussão, que é formado por um tipo de caixa 
arredondada vazia, coberta por uma  espécie  
de  pele.  Quando  batemos  sobre  a  pele,  
produzimos  um  som  interessante,  por  causa  
da  vibração  que  a  pele  faz  ao  receber  a  
batida. 

 AgOgÔ

Instrumento musical de percussão  de origem 
africana composto de um pequeno arco, uma 
alça de metal com um cone metálico em cada 
uma das pontas.
Estes cones são de tamanhos diferentes, 
portanto produzindo sons diferentes que também 
são produzidos com o auxílio de um ferrinho 
que é batido nos cones. Também faz parte da 
“BATERIA” da roda de capoeira. O termo agogô 
pertence a língua nagô e vem do vocábulo 
agogô, que quer dizer sino.

bONgÔ

O Bongô Africano Artesanal -  é  um instrumento 
musical do tipo membra-fone  composto por dois 



2524

pequenos tambores unidos entre si. Em sua 
forma moderna,  no final do  século XIX chegou a 
Cuba, sendo tocado nos bailes de salsa.

gANZÁ 

O  ganzá  é  um  dos  instrumentos  mais  
conhecidos  de origem  africana.  geralmente  o  
chamamos  de  chocalho.  Ele  é  super  fácil  de  
fazer  e  tem  um  som  bem  gostoso.

O CAXIXI

O caxixi é um  instrumento idiofone (o som é 
provocado pela  vibração) do tipo  chocalho,   
originário da  Região do Congo-Angola, África.  
Tem o formato de um pequeno cesto de palha  
trançada, em forma de  campânula.  Pode 
ter vários tamanhos e ser simples, duplo ou 
triplo. A abertura é fechada por uma rodela 

de cabaça.  Tem uma alça no vértice. Possui 
pedaços de acrílico, arroz ou   sementes secas 
na parte interna   para  emitir os sons.   É usado 
principalmente como complemento do berimbau

https://serravallenaafricadosul.blogspot.com.br/2013/04/
heranca-cultural-africana-historias.html 

19. 
Fale sobre a arte africana e a tradição de 
fazerem máscaras e esculturas. Apresente 
imagens de objetos tribais e proponha a 
confecção de alguns. Utilize material de sucata e 
tintas em tons fortes.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ucuSNLqmp1o 
http://parlatorio.com/tag/arte-africana/ 
http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm 
http://propagativodigital.blogspot.com.br/2012/06/arte-
africana-uma-arte-rica-em.html 

20. 
No nosso país existem muitas pessoas negras e 
mestiças. Elas são descendentes dos africanos 
que foram trazidos para cá. Por isso, nossa 
cultura e nossa língua tem muitas coisas que 
foram ensinadas por eles. 
Proponha uma pesquisa e monte uma exposição 
com os trabalhos criados a partir dos resultados.


