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Atlântico Negro: Na Rota dos Orixás 

 
OBJETIVO DO TRABALHO : 

 
1. Objetivos: 

1.1. Conhecer melhor o que existe de africano no Brasil. 

1.2. Conhecer e refletir sobre as contribuições que os negros africanos tiveram para o Brasil. 

1.3. Fazer uma reflexão sobre a discriminação racial e valorizar a diversidade étnica, gerar debates, 

estimular valores e comportamentos de respeito, solidariedade e tolerância. 

1.4. Levantar a bandeira do combate ao racismo e às discriminações que atingem, particularmente, a 

população negra, afro-brasileira ou afro descendente. 

 

2. Competências: 

2.1. Compreender as manifestações culturais, artísticas, políticas e sociais, bem como dos processos 

filosóficos, históricos e geográficos, identificando articulações, interesses e valores envolvidos. 

 

3. Habilidades: 

3.1. Identificar informações centrais e periféricas, apresentadas em diferentes linguagens, e suas inter-

relações. 

3.2. Formular e articular argumentos adequadamente. 

 

 

I N S T R U Ç Õ E S: 
 

1. O trabalho deverá ser feito em grupos de até 3 pessoas; 
2. O trabalho deverá ser feito através de pesquisas e observação do filme “Atlântico 

Negro: na rota dos Orixás”, exibido em sala de aula. 
3. O trabalho valerá 2,0 pontos no total; 
4. Na avaliação será observada a pontualidade, a organização, clareza das idéias, 

objetividade, compreensão e contextualização da obra e a PARTICIPAÇÃO de todos 
os componentes do grupo. 

5. Este trabalho é interdisciplinar e refere-se ao 4o Bimestre nas disciplinas de 
Filosofia, Geografia, História e Sociologia. 

6. Todos os trabalhos deverão ter capa e bibliografia detalhada e deverão trazer cada 
resposta após sua respectiva pergunta. 
ENTREGA DO TRABALHO :  26 de novembro, segunda-feira da Semana de provas 

Interdisciplinares, IMPRETERIVELMENTE 
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QUESTÕES: 

 

1. A partir do documentário e de seus conhecimentos, defina o que é cultura. Caracterize e 

exemplifique as raízes culturais da população afro-brasileira, identificadas no documentário. 

2. Comente a frase e exemplifique: “Quem deixar de conhecer a África, quem deixar a 

África de lado, não vai nunca conhecer o Brasil em sua totalidade”. 

3. Faça um mapa da Costa do Escravo na África, identificando os países de onde saíram 

escravos para o Brasil e apresente a situação social, econômica e política do Benim no 

século XVIII na época do auge do tráfico entre África e Brasil.  

4. De acordo com o documentário, como se encontram os descendentes dos ex-escravos que 

voltaram para o Benim? Pesquisar as causas e as consequências da Revolta dos Males, 

na Bahia em 1835. 

5. Pesquisar a biografia de Ná Agontime, mãe do príncipe Ghezo, herdeiro da coroa do Reino 

do Daomé, no início do século XIX. 

6. Pesquisar a biografia de Maria Escolástica da Conceição Nazareth (1894), mais conhecida 

como Mãe Menininha do Gantois. Destacar sua importância para o Candomblé no Brasil. 

7. Antes de embarcarem para o Brasil os escravos eram obrigados a dar nove voltas 

(homens) e sete voltas (mulheres) em torno de uma árvore conhecida como "Arvore do 

Esquecimento". Descreva em, no mínimo 08 linhas, o significado desse ritual. 

8. Segundo depoimento no documentário, Francisco Felix de Souza foi “o homem 

considerado “o mais rico” de sua época”. Pesquise sua biografia explicando como esse 

baiano tornou-se vice-rei na África.  

9. Qual a importância e as vantagens da luta pela cultura, pela identidade cultural afro-

brasileira? 

10. Qual o significado do titulo Atlântico Negro: Na Rota dos Orixás? 

 

 

 


