
COMO A BLACK MUSIC 
RETRATA O RACISMO 
HISTORICAMENTE?

Para  que tudo saia bem, coloque em 
modo “Apresentar”



POR QUE ESCOLHEMOS ESSA PERGUNTA DE PARTIDA?

Escolhemos essa pergunta, 
pois tivemos interesse em 
saber mais sobre a Black 
Music e sua história para 
assim, entender melhor a 
luta contra o racismo. 



RELEVÂNCIA DA PERGUNTA DE PARTIDA

Para nós, o estudo dos fatos de como a 
Black Music dá voz à comunidade negra 
nos ajuda a entender a realidade destes, 
para que possamos aprender sua cultura.



BLACK MUSIC - O INÍCIO

Aumente a tela para que o vídeo 
tenha mais qualidade!

http://www.youtube.com/watch?v=Slv4bovsspA


COMO NOSSO PROJETO FUNCIONA?

Aumente a tela para que 
o vídeo tenha mais 
qualidade!

http://www.youtube.com/watch?v=jL8GaAXclic


TABULEIRO 

ORIENTAÇÕES DE COMO FUNCIONA

● Essa apresentação representa um 
tabuleiro de jogos.

● Em cada fase temos slides com 
informações sobre o assunto 
abordado e uma atividade 
interativa.

● Quando terminar uma fase é 
preciso seguir para a outra no 
slide seguinte.



Nesta fase, você deverá 
preencher um formulário sobre 
a diferença entre as expressões 
“não racista” e “antirracista”.
Divirta-se!
No final, não esqueça de enviar 
sua resposta!

FASE 
1

NO LINK ABAIXO, VOCÊ PODERÁ 
SER DIRECIONADO PARA A 
PLATAFORMA:

LINK DO FORMULÁRIO

https://forms.gle/bsdzL6Px9nZmoE7w5


PARABÉNS!

Você completou a primeira Fase! Vamos para a 
Fase 2?

Use o código “Louis Armstrong” para a próxima 
fase!



Nesta fase, você deverá 
completar a letra de uma 
música de algum gênero da 
Black Music. Não se esqueça de 
fazer uma cópia do documento 
antes de responder para que 
todos joguem.
Divirta-se!
Não há necessidade de 
entregar este documento. 

FASE 
2

NO LINK ABAIXO, VOCÊ PODERÁ 
SER DIRECIONADO PARA A 
PLATAFORMA:

LINK DO FORMULÁRIO

https://forms.gle/GFzV3Y4F9Hh2dxM9A


PARABÉNS!

Você completou a segunda Fase! Vamos para a 
próxima?

Use o código “Djavan” para a próxima fase!



Nesta fase, você deverá 
preencher um segundo 
formulário sobre a origem do 
racismo no Brasil.
Divirta-se!
No final, não esqueça de enviar 
sua resposta!

FASE 
3 NO LINK ABAIXO, VOCÊ PODERÁ 

SER DIRECIONADO PARA A 
PLATAFORMA:

LINK DO FORMULÁRIO

https://forms.gle/fg3MrYyQQfJ1QatMA


PARABÉNS!

Você completou a terceira Fase! Vamos para a 
próxima?

Use o código “Aretha Franklin” para a próxima 
fase!



Nesta fase, você deverá 
preencher quiz de 
personalidade, onde o resultado 
dirá qual gênero musical da 
Black Music você mais se 
identifica!
Divirta-se e compartilhe seu 
resultado conosco!

FASE 
4 NO LINK ABAIXO, VOCÊ PODERÁ 

SER DIRECIONADO PARA A 
PLATAFORMA:

LINK DO QUIZ

https://forms.gle/CXZuvLPNBveRav148


PARABÉNS!

Você completou a quarta Fase! Vamos para a 
próxima?

Use o código “Tim Maia” para a próxima fase!



Nesta fase, você deverá 
preencher um formulário sobre 
o racismo na Black Music, com 
sua opinião e analisando uma 
linha do tempo. 
Divirta-se!

FASE 
5

NO LINK ABAIXO, VOCÊ PODERÁ 
SER DIRECIONADO PARA A 
PLATAFORMA:

LINK DO FORMULÁRIO

https://forms.gle/MqiFNt3f8DkvJJET7


PARABÉNS!

Você completou a quinta Fase! Vamos para a 
próxima?

Use o código “Stevie Wonder” para a próxima 
fase!



Nesta última fase, você deverá 
refletir sobre o que realmente 
aprendeu ao fazer todas estas 
atividades!
Não esqueça de, 
principalmente, ser sincero/a e 
nos enviar a resposta!
Divirta-se!

FASE 
6

NO LINK ABAIXO, VOCÊ PODERÁ 
SER DIRECIONADO PARA A 
PLATAFORMA:

LINK DO FORMULÁRIO

https://forms.gle/gGcU8Edp2akShrAR8


PARABÉNS!

Você chegou ao final do Tabuleiro!
Mas não pense que acaba por aqui...

Vá em frente!



PLAYLISTS

ANTIGAS

LINK SPOTIFY

LINK APPLE MUSIC

LINK YOUTUBE

ATUAIS

LINK SPOTIFY

LINK APPLE MUSIC

LINK YOUTUBE

Aqui, indicamos duas playlists 
com músicas dos gêneros 
musicais típicos da Black Music!

Esperamos que você goste!

OBS.: todas as playlists tem exatamente as 
mesmas músicas, somente se encontram em 
outras plataformas!

https://open.spotify.com/playlist/16gBVA4QKNCofW8RUoxI0A?si=vXa47qpiQ9at7bUYgYOdWg
https://music.apple.com/br/playlist/black-music-equipe-3/pl.u-Zmblljli9kD9RX?l=en
https://youtube.com/playlist?list=PLmo3BkKOv-jeg4Of7yif-Owi-7q955h-C
https://open.spotify.com/playlist/70Uha7YrxU5zLyhYJ665FH?si=XdHQnB69REmG4ss4HYnuUw
https://music.apple.com/br/playlist/black-music-atual-equipe-3/pl.u-PDb4466uor6oP3?l=en
https://youtube.com/playlist?list=PLmo3BkKOv-jcyyEYANah_AUuUKnBp7dVt


CÓDIGOS DE ACESSO PARA AS PLAYLISTS
APPLE MUSIC

YOUTUBE

SPOTIFY



MÚSICAS NEGRAS ANTIGAS x ATUAIS

ANTIGAS ATUAIS
 As Músicas Negras 

antigas eram animadas, e 
a maioria falava sobre 

querer liberdade e direitos

As Músicas Negras 
atualmente tem mais 

sensualidade e as letras 
muitas vezes falam dos 

direitos negros, o 
empoderamento e também 
fazem criticas a sociedade



As perguntas tiveram como 
assunto principal a Black Music

Sobre

Este pequeno projeto foi 
desenvolvido ao longo do Ciclo 4. 
O convidado especial responde a 
algumas perguntas feitas pela 
equipe.

Clique no link, e você será 
direcionado para uma página com 
o áudio. Só precisa clicar no “Play”!

A entrevista Saiba como ouvir

ENTREVISTA COM PEDRO MARIANO

8 minutos e 7 segundos

Link Entrevista

Link Entrevista Escrita

https://drive.google.com/file/d/1Wq92FJkWjpJtev8JE59Cmuma6_muLkib/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WEaqzSSV38cs3Iv8ybyVQkYhGPv0ouvHvBm4CfSDIw4/edit




NOSSA EQUIPESAMUEL PAVARINA

RAFAELA MARIANO

MARCELLA BICALHO

JULIA ADAMI

MARIA EDUARDA PELLEGRINO



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik

OBRIGADA(O)!
Caso tenha alguma dúvida, comunique-se conosco!

rfmariano@aluno.crb.g12.br                      mbfonseca@aluno.crb.g12.br

spsantos@aluno.crb.g12.br                       mepellegrino@aluno.crb.g12.br

 jaaugusto@aluno.crb.g12.br
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