
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 

SÁVIA AUGUSTA OLIVEIRA RÉGIS 

 

 

 

 

 

 

PRETAGOGIZANDO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFRICANAS E AFRO-

BRASILEIRAS: CAMINHOS PEDAGÓGICOS PARA A CONSTRUÇÃO DO 

PERTENCIMENTO AFRO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

 2017 



 

SÁVIA AUGUSTA OLIVEIRA RÉGIS 

 

 

 

PRETAGOGIZANDO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFRICANAS E AFRO-

BRASILEIRAS: CAMINHOS PEDAGÓGICOS PARA A CONSTRUÇÃO DO 

PERTENCIMENTO AFRO 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Educação Brasileira da 
Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Educação 
Brasileira. Área de concentração: Movimentos 
Sociais, Educação Popular e Escola. 
 
Orientador(a): Profª Dra Sandra Haydée Petit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FORTALEZA  

 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÁVIA AUGUSTA OLIVEIRA RÉGIS 

 

 
PRETAGOGIZANDO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFRICANAS E AFRO-

BRASILEIRAS: CAMINHOS PEDAGÓGICOS PARA A CONSTRUÇÃO DO 

PERTENCIMENTO AFRO 

 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Educação Brasileira da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Educação Brasileira. Área de 
concentração: Movimentos Sociais, Educação 
Popular e Escola. 

 
 
 
Aprovado em: ___/___/2017 

 
 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 
_______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Sandra Haydée Petit (Orientadora) 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
______________________________________________________________ 

Prof. Dra. Geranilde Costa e Silva 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

 
______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Rebeca de Alcântara e Silva Meijer 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira- UNILAB 

 
_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Henrique Sérgio Beltrão de Castro 
  Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, 

A minha amada, querida, guerreira e graciosa 

mãe, Graça – por ter me gerado, me dado a 

vida... cuidado de mim com tanto amor, 

carinho, generosidade e exclusividade! 

 Ao meu filho Benjamim Kayodê,  

Ao meu amor José, 

A minha amiga Alessandra, 

E ao meu amigo Osmar. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

Se você quer ir rápido, vá sozinho.  
Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. 
Provérbio africano 

 

Agradecer é importante. Minha mãe sempre dizia: “Agradeça a Deus! Nunca se 

esqueça! 

Começo agradecendo ao Ser Supremo, por me dar forças e iluminar meu caminhar, 

meus sonhos e desejos, me concedendo saúde e sabedoria. Obrigada, Deus, por sempre me 

amparar nas situações difíceis da vida, colocando seus anjos sob formas de pessoas que estão 

sempre por perto de mim para me apoiar, amparar e cuidar de mim. Obrigada por todas as 

oportunidades e possibilidades concedidas a mim! Obrigada Deus! 

Muito obrigada Nossa Senhora das Graças por sempre me abençoar com seu manto 

protetor, me abençoando, guardando e protegendo! Muito obrigada! 

Obrigada aos espíritos de luz que me cercam, aos meus guias espirituais, aos anjos as 

forças da natureza, aos orixás por guiarem meus caminhos, me protegendo e abençoando. 

Mãe, não sei por que você se foi... Tínhamos tantas coisas para fazer e viver juntas. Eu 

fazia muitos planos, só queria te ver feliz e realizada. Eu te amei. Eu continuo te amando! Sua 

partida deixou uma enorme saudade e um vazio dentro de mim, que eu não consigo explicar. 

Só sei chorar. Sei que você está aí, do outro lado. Do lado misterioso. Meu consolo é acreditar 

que existe um fio invisível de amor que nos une. Um fio, um cordão, assim como foi o cordão 

umbilical que nos uniu, quando eu estava no seu ventre. Obrigada por você ter me dado a 

vida. Obrigada por você ter me amamentado. Pelas noites em claro que passou comigo, por 

seu apoio e auxílio nas tarefas escolares, por ter me apresentado o mundo. Por ter cuidado de 

mim com tanto amor e dedicação. Sua vida foi dedicada a nós, filha e filhos. Seu empenho 

maternal, deixou muitos frutos em mim. Seu empenho maternal sempre me chamou atenção, 

por isso eu te agradeço imensamente por tanta dedicação e amor. Mãe, muito obrigada! Tudo 

o que sou é graças a você, Maria das Graças de Oliveira. Eu te amo! Obrigada! 

José, o meu amor por ti é uma coisa inexplicável. Extrapola o meu coração, o meu 

pensamento, o meu corpo. Literalmente saiu do meu corpo o nosso amor... Só tenho a te 

agradecer por esses anos de convivência, de aprendizados e tantas demonstrações de afeto, 

carinho e cuidado.  Tenho aprendido muito com você, sobre poesia, sobre música, sobre 

africanidades, sobre cozinhar, sobre cuidar de um filho, sobre viver! Minha vida com certeza 

não seria a mesma sem você. Você é muito especial, muito iluminado por Deus! Muito 



 

obrigada por cuidar de mim, por caminhar comigo, por me amar! O nosso amor se 

materializou em vida plena, gerando o nosso primeiro filho, o nosso querido Benjamim 

Kayodê! Muita gratidão por me acompanhar com tanto empenho e dedicação na reta final do 

mestrado, assumindo inclusive todos os cuidados com nosso filho em minhas ausências. Que 

paizão que você é! Eu te amo! Obrigada! 

Kayodê, meu amor! Muito obrigada por me ensinar a ver a vida com outros olhos. A 

vida, o tempo pulsam num ritmo diferente desde que você chegou. Desde que soube que 

carregava você em meu ventre, meu coração se encheu de alegria. Sua chegada veio junto 

com a alegria de ter ingressado no mestrado. Barriga crescendo, amor aumentando. Oficinas. 

Planejamentos. Parto normal. Exterogestação. Amamentação exclusiva em livre demanda. 

Puerpério. Leituras. Mais oficinas. Você completa um ano de vida e sua avó faz a viagem de 

volta para o mundo invisível. Mais oficinas. Escrita final da dissertação. Minha ausência. O 

peito vazando leite, o peito secando, e a escrita da dissertação longe de você... Meu amor, eu 

te amo. Desculpa-me pelas minhas ausências que esse mestrado te causou. Obrigada por ter 

vindo a esse mundo, por sua presença iluminando nossos dias, meu dia, com seu sorriso, 

alegria e carisma. Muito obrigada por me fazer uma pessoa melhor, por me fazer mãe! Eu te 

amo! 

Pai, quero te agradecer por você ter sempre cumprido com suas obrigações, nunca 

deixando faltar nada dentro de casa para mim e meus irmãos em nossa infância e 

adolescência. Sempre admirei sua participação e envolvimento com a militância e vida 

comunitária, aprendi a ser militante com você e também com minha mãe, mulher muito 

generosa e sempre disponível a servir. Muito obrigada, Pai!  

 Sandino e Sávio Filho, meus queridos irmãos, obrigada por me possibilitarem 

aprender sobre família com vocês. Obrigada pela companhia, por terem dividido comigo 

brincadeiras e aprendizados na infância e adolescência, regados com o amor e carinho de 

nossa mãe. Levarei vocês e nossa mãe para o resto de minha vida. Sávio Filho você me 

ensinou também a ser uma contadora de histórias, primeiramente brincava de contar histórias 

na minha escolinha junto com o Sandino, mas depois que você nasceu, sempre que nossa mãe 

pedia para eu cuidar de você, desde que era pequeno, eu inventava variadas formas de te 

“entreter”: leitura de histórias, histórias e músicas cantadas, passeios, natureza, muitas coisas 

nós fazíamos. Era lindo! Muito obrigada! 

Alessandra, como é bom ter você em minha vida! Tudo começou lá nos projetos com a 

ONG Diaconia, mas para nosso amor e amizade isso não era suficiente. Nossos destinos se 

cruzaram e nossa amizade e vínculo cresceu e cresceu. Sua presença em minha vida ocupa um 



 

lugar de muito amor e afeto. Por vezes tento te identificar como amiga, irmã, mãe, mas não 

consigo definir. Para mim você é tudo isso. Você é minha companheira de vida, que eu quero 

muito bem e que só tenho a agradecer. Você é muito especial, tem uma dimensão espiritual 

que nos une e que está para além dos laços consanguíneos. Eu te amo! Quero te agradecer 

pela companhia, amor, cuidado, carinho e afeto. Sei que sempre posso contar com você. Você 

também nos trouxe o carinho e companheirismo de Osmar. Pessoa que tem o coração aberto e 

sempre disposto a ajudar. Só tenho a agradecer a vocês por serem presença viva em minha 

vida, por sempre estarem junto comigo, José e Kayodê com tanta alegria, poesia, música e 

amor. Aprendo muito com vocês, vocês são mestres em minha vida. Tenho profundo respeito, 

carinho e admiração por vocês. Nesse mestrado estiveram junto comigo desde o princípio me 

ajudando a construir meu projeto e agora na reta final me auxiliando na escrita desta 

dissertação. Esta dissertação tem do amor, carinho e dedicação de vocês. Gratidão por tudo! 

Família não é só laço consanguíneo. Família é estar junto, assim considero vocês com o 

coração repleto de alegria, minha família. Vivemos, estamos vivendo e viveremos grandes 

emoções. Amo vocês! Muito obrigada! 

Sibélia, sua linda! Nossa amizade começou lá na graduação, de lá pra cá só cresceu. 

Muito obrigada por tanto amor, carinho e disponibilidade. A vida me presenteou com você, 

uma amiga-irmã. Tantas conversas, histórias, passeios, brincadeiras e aprendizados. Amo 

muito tu! Muito obrigada! 

Mestrado, exterogestação, puerpério e maternidade caminharam juntos e nessa 

caminhada precisei do apoio de muitas mulheres que me escutaram e me apoiaram quando eu 

precisei, dentre elas, agradeço especialmente a minha mãe Graça, a Talita Maciel, a Nadja 

Bortolotti, a Aline Valério, a Sáskia Melo, a Irlana Melo, a Pryscilla Rodrigues Martins, a 

Catarina. Muito obrigada! 

Agradeço a parceria e apoio das minhas vizinhas, especialmente, Socorro Angelim, 

Zilda, Socorro, Rita, Eliane e minha pequena Rebeca, que com sua alegria de criança animou 

o final da escrita dessa pesquisa com palavras de amor. Muito obrigada! 

Minha gratidão a Micinete, Marília, Gilvan, Sibélia e Aline pela disponibilidade, apoio 

e contribuição nas transcrições dos áudios dessa pesquisa, feitos com tanto empenho. Muito 

obrigada! 

Agradeço ao CUAN (Centro Ubuntu de Arte Negra), pelos aprendizados ao longo 

dessa caminhada, em especial pelas contações de histórias realizadas lá com meninada da 

comunidade. Muito obrigada! 



 

Meu carinho e gratidão por tudo que aprendi com os projetos apoiados pela ONG 

Diaconia. Foram muitos anos de muitas oficinas, capacitações, intercâmbios, viagens que me 

proporcionaram ser pessoa e profissional que hoje sou. Muito obrigada! 

 Na caminhada com a ONG Diaconia aprendi muito sobre educação, luta por direitos, 

aprendi muito a ser quem eu sou hoje e gostaria aqui de agradecer, especialmente com muito 

carinho vocês,  Eliane, Lúcia, Merrem, Diglane, Alessandra, Neide, Margarida. Muito 

obrigada! 

Ao longo da minha caminhada muito aprendi sobre educação, sobre docência, didática 

queria agradecer as trocas com Elis, Tatty, Micinete, Karol, Sara, Valdilane, Fleury, Janne, 

Marcela, Érika, Emília, Suyane, Kel, Germana, Bia, Jose, Fernanda, Amanda. Muito 

obrigada! 

Com o coração cheio de amor, agradeço a Mônica que com sua alegria sempre está 

junto quando preciso, me ajuda inclusive quando estou longe com sua energia de muito amor. 

Amo você! Muito obrigada! 

Agradeço ao Núcleo de Desenvolvimento da Criança, da Universidade Federal do 

Ceará (NDC-UFC) por possibilitarem as primeiras vivências de contações de histórias desta 

pesquisa, especialmente à professora Marcelle. Muito obrigada! 

Agradeço a Escola Municipal de Tempo Integral Professor Antônio Girão Barroso por 

também fazerem parte dos movimentos exploratórios dessa pesquisa. Muito obrigada! 

Agradeço a Escola Municipal Maria de Jesus Oriá Alencar por acolherem a realização 

das oficinas desta pesquisa, especialmente por meio da professora Francília, da coordenadora 

Nívea e pelas crianças da turma do 5º ano B, do turno manhã. Vivenciamos trocas diversas e 

momentos de muita riqueza. Muito obrigada! 

Muito feliz e agradecida de ter compartilhado esse momento de mestrado com as 

companheiras Laís Santos e Adilbênia Machado. Agradeço imensamente por todas as trocas, 

cuidados e carinho.  Muito obrigada! 

Quero agradecer as trocas de aprendizados que aconteceram nesse mestrado, e também 

o auxílio e carinho comigo quando eu ia assistir as aulas com aquele barrigão, em especial, 

Carol Bentes, Tatiana Paz, Liana, Clédia. Muito obrigada! 

Agradeço a Creche Escola Casa da Alegria, especialmente, tia Talita, tia Edna, tia 

Viviane, tia Suze, tia Rosângela, tia Luciana, tia Dele, tio Humberto, tia Pepita, tia Biana, tia 

Sílvia e tia Marlene, por cuidarem tão bem do meu filhote Benjamim Kayodê. Muito 

obrigada! 



 

Agradeço as trocas e aprendizados na caminhada com o pessoal do NACE (Núcleo das 

Africanidades Cearenses, especialmente, Glória Bernadino, Marlene, Rafael, Kelynia, Eliene, 

Claudinha, Hélio, Aurilene. Muito obrigada!  

Agradeço a minha orientadora, Sandra Petit pela disponibilidade, apoio na realização 

desta pesquisa. Muito obrigada! 

Agradeço a banca avaliadora que aceitou o convite e deixou sua contribuição para esse 

trabalho, Geranilde Costa e Silva, Rebeca de Alcântara e Silva Meijer e Henrique Sérgio 

Beltrão de Castro. Muito obrigada! 

Agradeço a Capes pelo auxílio financeiro. Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Mãe 
 
O cuidado de minha poesia 
aprendi foi de mãe, 
mulher de pôr reparo nas coisas, 
e de assuntar a vida. 
A brandura de minha fala 
na violência de meus ditos 
ganhei de mãe, 
mulher prenhe de dizeres, 
fecundados na boca do mundo. 
Foi de mãe todo o meu tesouro 
veio dela todo o meu ganho 
mulher de sapiência, yabá, 
do fogo tirava água do pranto criava consolo 
Foi de mãe esse meio riso 
Dado pra esconder a alegria inteira e essa fé 
desconfiada, 
Pois quando se anda descalço 
Cada dedo olha a estrada 
Foi mãe que me decegou 
Para os cantos milagreiros da vida 
Apontando-me o fogo disfarçado em cinzas 
E a agulha do tempo movendo o palheiro 
Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas 
debaixo das pedras 
E os corpos vazios rentes as calçadas 
E me ensinou, insisto foi ela 
A fazer da palavra artifício 
Arte e ofício, do meu canto, da minha fala”. 
  

(Conceição Evaristo) 
 

 



 

RESUMO 

 

Apesar de a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) já possuir quatorze anos de vigência no Brasil, 

ainda é bastante patente a predominância na sociedade e, principalmente na escola, de uma 

visão e de relações sociais desvalorizadoras, pejorativas e eurocentradas acerca da história e 

da cultura africana e afro-brasileira. Racismo, discriminação e preconceito para com a 

população negra são o resultado desse contexto, realidade reproduzida através do ensino e 

afirmada nos livros, materiais didáticos e nas abordagens pedagógicas convencionais, os quais 

reservam e definem um lugar inferior para essa população, para sua história e culturas. Esta 

pesquisa, de natureza interventiva, teve como tema “Pretagogizando a contação de histórias 

africanas e afro-brasileiras: caminhos pedagógicos, possibilidades e contribuições para a 

construção do pertencimento afro”, e como objetivo investigar como os valores e 

ensinamentos da cosmovisão africana, presentes em histórias afro-brasileiras e africanas, 

contribuem na construção e fortalecimento do pertencimento afro, bem como na 

implementação da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003). O trabalho foi desenvolvido numa 

escola pública da periferia de Fortaleza (CE), tendo como grupo co-pesquisador 33 estudantes 

da turma do 5º ano B, do turno da manhã, sendo 21 meninos e 12 meninas, com faixa etária 

entre 10 e 11 anos e uma professora, responsável pela referida turma. A pesquisa, de caráter 

qualitativo, utilizou como referencial teórico-metodológico a Pretagogia e como dispositivo 

de produção de dados a Contação de Histórias Africanas, referenciadas em autores e autoras 

como Isaac Bernat/Sotigui Kouyaté (2013), Eduardo Oliveira (2006), Heloisa Pires Lima e 

Leila Leite Hernandez (2010), Sandra Haydée Petit (2015), Geranilde Costa e Silva (2009), 

Rebeca de Alcântara e Silva Meijer (2012), Hampaté Bâ (2010), dentre outros. Como 

conclusão, verificamos que a Pretagogia e a Contação de Histórias Africanas têm grande 

potencial para desencadear processos de ensino e aprendizagem visando à construção do 

pertencimento afro, imprimindo e desenvolvendo atividades e vivências capazes de colocar os 

sujeitos aprendentes em contado com os valores e ensinamentos afro-brasileiros, contidos nas 

contações de histórias africanas, e contribuir para descontruir os obstáculos que se 

materializam na desvalorização da cultura de matriz africana, no racismo, na discriminação e 

preconceitos contra a população negra e suas expressões socioculturais e religiosas. 

Palavras - chave: Contação de histórias. Literatura africana e afro-brasileira. Pretagogia. 
Pertencimento afro. 

 



 

RESUMEN 

A pesar de la Leye 10.639/2003 (BRASIL, 2003) tener catorze años de vigencia en Brasil, 

aún es bastante visible la predominancia en la sociedad y, de manera principal en la escuela, 

de una visión y de relaciones sociales desvaloradas, peyorativas e eurocentricas cerca de la 

historia y de la cultura africana y afro-brasileña. Racismo, discriminación y prejuicio para la 

populación negra resultan de ese contexto, realidad reproducida a través de la enseñanza y 

afirmada en los libros, materiales didácticos y en los abordajes pedagógicos convencionales, 

los cuales reservan y definen un espacio inferior para esa populación, para su historia y 

culturas. Esta investigación, de naturaleza interventiva, tuvo como tema “Pretagogizando la 

contación de historias africanas y afro-brasileñas: caminos pedagógicos, posibilidades y 

contribuciones para la construcción del pertenecimiento afro”, y como objetivo investigar 

como los valores y ensinamientos de la cosmovisión africana, presentes en historias afro-

brasileñas y africanas, contribuyen en la construcción y fortalecimiento del pertenecimiento 

afro, así como en la implementación de la Leye 10.639/2003 (BRASIL, 2003). El trabajo fue 

desarrollado en una escuela pública de la periferia de Fortaleza (CE), teniendo como equipo 

co-pesquisador 33 estudiantes de la clase del 5º año B, de la mañana, entre ellos 21 

muchachos e 12 muchachas, con edad entre 10 e 11 años y una maestra, responsable por la 

referida clase. La investigación, de carácter cualitativo, ha utilizado como referencial teórico-

metodológico la Pretagogia y como dispositivo de producción de datos la Contación de 

Historias Africanas, teniendo como referencia autores y autoras como Isaac 

Bernat/SotiguiKouyaté (2013), Eduardo Oliveira (2006), Heloisa Pires Lima y Leila Leite 

Hernandez (2010), Sandra Haydée Petit (2015), Geranilde Costa e Silva (2009), Rebeca de 

Alcântara y Silva Meijer (2012), HampatéBâ (2010), entre otros. Como conclusión, 

comprobamos que la Pretagogia y la Contación de Historias Africanas tienen gran potencial 

para desencadenar procesos de enseñanza y aprendizaje con vista a la construcción del 

pertenecimiento afro, imprimiendo y desarrollando actividades y vivencias capaces de poner 

los sujetos aprendientes en contacto con los valores y enseñamientos afro-brasileiros, 

contenidos en las contaciones de historias africanas, y contribuir para descontruir las 

dificultades que se materialisan en la desvaloración de la cultura de matriz africana, en el 

racismo, en la discriminación y prejuicios contra la populación negra y sus expresiones 

socioculturales y religiosas. 

Palabras- clave: Contación de historias. Literatura africana y afro-brasileña. Pretagogia. 
Pertenecimiento afro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Enraizamento: “Onde os pés pisam, a cabeça pensa e o coração ama” 

  
A presente pesquisa de mestrado, intitulada “Pretagogizando a contação de 

histórias africanas e afro-brasileiras: caminhos pedagógicos, possibilidades e contribuições 

para a construção do pertencimento afro”, faz parte da busca e do desejo de contribuir com a 

educação das relações etnicorraciais; com uma educação que principalmente valorize a 

história e cultura africana e afro-brasileira, ajudando assim a fortalecer e afirmar o 

pertencimento afro.  
O estímulo para desenvolver essa pesquisa nasceu quando defendi meu trabalho 

monográfico, no ano de 2013, com o tema, “Sociopoetizando a negritude com crianças de 

uma escola pública de Fortaleza”, apresentado à Universidade Federal do Ceará para obtenção 

do título de licenciada em Pedagogia. Na graduação, tive a oportunidade de vivenciar e 

conhecer um pouco do método de pesquisa da sociopoética, mas foi durante esse trabalho de 

conclusão do curso que pude aprofundar e sociopoetizar fazendo ciência; pude discutir a 

questão do ser negro e ser negra, na percepção das crianças envolvidas na pesquisa. 
Porém, já na infância a vida me colocou diante da negritude e cada vez mais essa 

questão pulsa dentro de mim, e a vontade de estudar e refletir sobre minha história, minha 

cultura e minha ancestralidade está presente no meu cotidiano, e se expressa no meu 

envolvimento com os movimentos sociais e com os grupos de arte e cultura.  
Minhas raízes estão fincadas no amor e afeto de minha mãe. Ela me ensinou muita 

coisa: ser independente, lutar pelos meus sonhos e desejos, acreditar em Deus, respeitar os 

mais velhos, ser solidária e generosa. Seu sorriso era a sua marca registrada. Mulher forte e 

guerreira, que carregava em seu silêncio suas tristezas e alegrias. Mulher de luta e garra, 

dedicada ao cuidado e educação da filha e dos filhos, deixou sua vida, seus sonhos, para se 

dedicar inteiramente a filha e aos filhos. Uma grande matriarca, nascida em 1967, parida no 

mar de Peixe-Gordo, em Icapuí-CE.  Sou filha de Maria das Graças de Oliveira, com muito 

orgulho! 
Meu pai, Domingos Sávio Régis Alves, veio do sertão do Ceará, do município de 

Quixeré-CE. Meus irmãos Robson Sandino e Sávio Filho e eu tivemos uma infância marcada 

pelo amor de nossa família.   
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Os anos passaram e eu cresci. Encontrei o meu amor, um negro lindo, 

percussionista, poeta, luthier, criativo, amigo, fiel e companheiro. Do nosso amor nasceu o 

nosso querido Benjamim Kayodê. 
Na infância, uma das brincadeiras que eu mais gostava eram os jogos simbólicos 

de faz-de-conta: brincar de casinha, fazer comidinha, cuidar das bonecas, brincar de ser 

cantora, médica, mas, dentre todas essas, tinha uma que eu gostava muito: brincar de 

escolinha, de ser professora. Lembro-me que reunia as crianças mais novas da minha rua, 

juntamente com meu irmão, Robson Sandino e ia brincar de ensinar. A minha escola era 

muito legal! As aulas da professora Sávia, aconteciam na frente da minha casa, onde na época 

era um jardim, com uma grama verdinha, plantinhas, florzinhas e uma árvore bem no meio. 

As aulas eram bem diferentes, eu “só” contava histórias, reunia os livros de histórias e todo 

dia escolhia uma para contar. Cresci um pouquinho, cheguei aos 10 anos e soube que na igreja 

estavam precisando de alguém para assumir a pré-catequese. Passei então a liderar um 

grupinho de crianças entre 5 e 6 anos, os encontros aconteciam semanalmente na associação 

de moradores onde meu pai fazia parte da diretoria. 
Mas meu despertar começou quando na minha escola li um texto (do qual não me 

recordo autoria) chamado “O Ascensorista”.  Eu devia ter entre 7 e 8 anos, cursava a 1ª ou 2ª 

série do ensino fundamental. O texto trazia uma situação de racismo, dentro de um elevador, 

vivida pelo trabalhador negro, o ascensorista. Fiquei assustada, indignada. Revivendo minha 

memória, esse é o primeiro momento de um “dar-se conta”, de perceber a negritude. Depois, 

vieram as vivências na minha comunidade. Nasci e me criei em um bairro periférico da cidade 

de Fortaleza-CE, o Jangurussu. E foi aproximadamente no ano de 2003, lá na Palhoça do 

Conjunto Palmeiras (bairro vizinho ao meu), junto com o Padre Chico Moser, com a Mônica 

(duas pessoas amigas e militantes no movimento comunitário local), com meu pai e com a 

organização comunitária Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência (FCD), que fui 

escutando sobre o povo indígena e sobre o povo negro. Os passeios e visitas para a serra de 

Pacatuba e para a comunidade indígena da etnia Pitaguary (em Maracanaú-CE), eram 

momentos alegres e de muitos aprendizados. Cada pessoa levava o que tinha: suco, fruta, 

arroz, feijão, farofa, água, e no final da subida da serra, ou então depois da roda de conversa e 

torém com os índios, era o momento de partilhar. 
Depois, em 2003, me envolvi com a ONG Diaconia e com o Projeto “João, Maria 

e Filomena de mãos dadas fazendo arte”. Com o projeto veio a dança (frevo, baião, coco, 

ciranda, afoxé, maracatu) o teatro, a percussão, o tambor, a criatividade literária, a música, os 
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intercâmbios. Em 2005, entrei no grupo de jovens Fala Sério. Lá eu conheci dentre muitas 

coisas, a educação popular, o Paulo Freire, a “Pedagogia da Autonomia”. 
Em 2009, o Coco da Maria das Vassouras despertou ainda mais minha 

ancestralidade africana. O grupo surgiu num projeto de Diaconia para levar as juventudes do 

Nordeste ao Fórum Social Mundial, em Belém do Pará. O objetivo do grupo era cantar as 

lutas e conquistas femininas por meio do coco, da ciranda, do afoxé, do maracatu. 
Depois o pandeiro traz mais ritmo para minha vida com o grupo Samba pelo 

Samba. Esse grupo surgiu pelo desejo de cantar sambas tradicionais de compositores e 

compositoras, como, Martinho da Vila, D. Ivone Lara, Nelson Sargento, Clara Nunes, 

Candeia e outras mais atuais como Teresa Cristina, Mariene de Castro. Não tínhamos a 

intenção de grandes apresentações, mas brincar de cantar e tocar samba, fazendo uma roda 

aqui e outra ali! 
Ainda nos trabalhos de Diaconia, foi no Coletivo de Culturas Juvenis (CCJ), que 

tive a oportunidade de construir um projeto de futuro, a partir da vivência da metodologia 

Museu das Juventudes, onde cada jovem deveria projetar perspectivas de sonhos, desejos e 

trabalhos. Nasceu assim o “Esteiras de Histórias”, idealizado por mim, com o intuito de 

cantar, contar, brincar, aprender e se divertir com histórias africanas e afro-brasileiras, fosse 

em qualquer lugar: na esquina, na praça, na escola, na rua, no teatro! Esticar nossas esteiras e 

interagir com crianças, adolescentes, jovens e adultos, trazendo histórias que contam e nos 

mostram nossa ancestralidade africana. 
Na graduação sempre busquei debruçar meus estudos sobre a educação infantil, o 

brincar, a leitura e escrita, o letramento, a educação popular e especialmente sobre a educação 

das relações etnicorraciais, pois esses já eram temas que eu estudava e trabalhava antes de 

ingressar na universidade, como já relatei.  No componente curricular de Estágio 

Supervisionado na Educação Infantil, ministrado pela Professora Doutora Fátima 

Vasconcelos, vivenciei a ancestralidade africana em sala de aula com minha companheira de 

estágio, Bete.  Ainda na graduação, na Faculdade de Educação, recordo com muita gratidão 

dos momentos de aprendizagens proporcionados pelo evento Memórias de Baobá, que 

acontece até hoje e do qual tenho feito parte. O Memórias de Baobá é organizado pelo Núcleo 

das Africanidades Cearenses (NACE), da Universidade Federal do Ceará, sob a coordenação 

da Professora Doutora Sandra Haydée Petit, do Departamento de Estudos Especializados. Foi 

com o “Memórias” que aprofundei, aprendi, vivenciei a cosmovisão africana e as tradições 

orais. 
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 Por último, trago meu envolvimento com o Maracatu Nação Iracema, onde desde 

2013 tenho a satisfação e a alegria de ser “Puxadora de Loa” (aquela que canta e puxa a 

escola no desfile) do Maracatu junto com outras pessoas, entre elas minha amiga e parceira 

Alessandra e o talentoso cantor cearense João do Crato. 
Todas essas experiências serviram e servem para o meu despertar, para o meu 

encantamento e alimentam em mim o desejo de querer sempre estar imersa no universo das 

africanidades. Essas experiências me possibilitaram vivenciar um grande valor africano: a 

coletividade, aprender com o outro, vivendo a filosofia Ubuntu, onde uma pessoa é, e torna-

se, por meio das outras pessoas (LOUW, 2010). 
Nesse movimento de reconhecer minha negritude, minha ancestralidade, tenho 

assumido a perspectiva da porteira de dentro, onde não estou pesquisando a cultura do outro, 

mas entendendo e percebendo que essas problemáticas e desafios fazem parte da minha 

própria existência (PETIT&SILVA, 2011). 
As vivências e experiências na educação, principalmente em sala de aula, me 

fizeram perceber que temos muito que avançar na discussão sobre as relações etnicorraciais, 

especialmente no que diz respeito à implementação da Lei 10.639/2003, que inclui no 

currículo escolar a obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana e afro-brasileira. 

Na escola atual temos currículos e práticas pedagógicas engessadas em perspectivas 

eurocêntricas; a população negra continua sendo invisibilizada dentro da escola, sendo 

lembrada algumas vezes em datas comemorativas como o “13 de maio” e/ou o “20 de 

novembro”. As crianças continuam sem ter acesso aos referenciais negros, dificultando assim 

a afirmação de sua negritude. É justamente essa ausência de referenciais negros positivos na 

vida das crianças, que faz com que as mesmas não consigam afirmar sua identidade, e muitas 

vezes cheguem à idade adulta com total rejeição a sua raça, etnia, cultura e história, trazendo-

lhes prejuízo para seu cotidiano (ANDRADE, 2005), reproduzindo um pensar e um agir que 

se perpetua ao longo de séculos e que, contraditoriamente, vai se manifestando consciente ou 

inconscientemente, de modo a reforçar os preconceitos que nos atingem (MUNANGA, 2005). 
A pesquisa, que agora introduzo, foi lapidada no sonho e no desejo de refletir 

como as histórias africanas e afro-brasileiras podem contribuir no enfrentamento ao racismo 

dentro da escola, tendo em vista que esse é um espaço privilegiado para se desenvolver ações 

diversas de valorização da história e cultura africana e afro-brasileira. Fazzi (2004), afirma 

que a forma como as professoras tratam as manifestações raciais pode desempenhar uma 

influência importante na elaboração racial do desenvolvimento das crianças, seja ela positiva 

ou negativa. Porém, Munanga (2005) reforça que, por falta de preparo, muitos professores e 
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professoras não conseguem identificar situações de discriminação no ambiente escolar, 

deixando passar um momento pedagógico privilegiado para refletir e discutir sobre a 

diversidade. 
Meu trabalho também se situa no campo das tradições orais e experimentações 

dos valores da cosmovisão africana, como, circularidade, corporeidade, relação comunitária, 

relação com a natureza, espiritualidade e senhoridade. Portanto, tenho me desafiado a 

investigar esse caminho pedagógico ancorado nos valores da cosmovisão africana, por meio 

dos ensinamentos e valores presentes nas contações de histórias africanas e afro-brasileiras, 

visando refletir e analisar como esses valores contribuem na afirmação e construção do 

pertencimento afro dentro do espaço escolar, o que constitui o objeto da presente pesquisa. 
Para superar este desafio resolvi me apegar ao referencial teórico metodológico 

Pretagogia, que nasceu a partir de trabalhos realizados juntamente com o Núcleo das 

Africanidades Cearenses - NACE, tendo a contribuição notável de três professoras, mulheres 

negras, Sandra Haydée Petit, Geranilde Costa e Silva e Rebeca Alcântara e Silva Meijer. 
 A pretagogia é um referencial teórico-metodológico que se baseia nos princípios 

da cosmovisão africana, como circularidade, corporeidade, oralidade, relação com a natureza 

dentre outros para a construção do conhecimento. Nesse referencial acredita-se aprender com 

o corpo inteiro, utilizando todos os sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, por meio de 

vivências, que possibilitem relações com a natureza, com o meio que cerca, e relacionando-se 

com outras pessoas, indo para além da dimensão racional, e percebendo que tudo está 

interligado, que nada se separa. Tudo está dentro de um movimento circular, onde nunca para, 

mas o tempo inteiro está se criando e recriando, quebrando assim com o padrão de currículo 

eurocêntrico, que reproduz os conteúdos em caixinhas, como reforça Petit: 

 
“Existe uma unidade cósmica entre os mundos mineral, vegetal, animal e humano, 
fazendo com que tudo seja interligado. Essa visão de totalidade faz com que os 
sentidos corporais sejam todos entrelaçados também. Assim, as palavras falar e 
escutar envolvem  ver, ouvir, cheirar, saborear, uma percepção total.” (PETIT, 2015, 
p. 113) 
 

A pretagogia também quer contribuir para a implementação da Lei 10.639/2003, 

que institui no currículo escolar a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e 

afro-brasileira, por meio de uma proposta de formação de professoras e professores, 

apresentando assim possibilidades para o trabalho de afirmação do pertencimento afro e 

enfrentamento ao preconceito e ao racismo na escola. 
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O presente trabalho está organizado em quatro capítulos além das considerações 

finais, sendo o primeiro esta introdução. No segundo capítulo, que tem como título “A 

Pretagogia como referencial teórico-metodológico e a Contação de Histórias Africanas como 

dispositivo de Pesquisa”, no qual apresentamos os elementos constitutivos da Pretagogia, seus 

antecedentes históricos, seus princípios e os conceitos que servirão de base para a análise dos 

dados produzidos com os sujeitos da pesquisa; neste capítulo, também procuramos discorrer 

sobre a Contação de Histórias, um dos componentes da Pretagogia, tomada neste trabalho 

como um dispositivo metodológico e de intervenção pretagógica de produção de dados; no 

terceiro capítulo, chamado “A Pesquisa”, propomo-nos a apresentar a pesquisa, explicitando a 

pergunta que instigou o trabalho, os objetivos assumidos, o locus da pesquisa e o grupo co-

pesquisador deste trabalho, bem como os procedimentos e instrumentos utilizados na 

produção dos dados; no quarto capítulo, “As contribuições da pesquisa para a 

construção/vivência dos valores e do pertencimento afro”, focalizamos nosso movimento em 

analisar dialogicamente os dados produzidos com o grupo co-pesquisador, articulando os 

dados obtidos com o dispositivo da Contação de Histórias Africanas e os conceitos ligados à 

Pretagogia e à cosmovisão africana, particularmente seus valores e ensinamentos. 

Nas considerações finais, retomamos o caminho percorrido e apontamos as 

principais conclusões do trabalho, enfatizando os achados e descobertas, tendo presente os 

objetivos da pesquisa e a pergunta que a instigou. 
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2 A PRETAGOGIA COMO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E A 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO DISPOSITIVO DE PESQUISA 

 

A construção dessa pesquisa se deu no caminho tracejado acerca da produção de 

saberes com as africanidades na Contação de Histórias. Esse caminho foi guiado pela 

Pretagogia, aporte teórico-metodológico afrorreferenciado (PETIT, 2015) que vem se 

constituindo como uma abordagem para a formação de professoras e professores, para a 

produção de material didático e pesquisa. Ancorados, pois, nesse pressuposto, é que 

organizamos o presente capítulo, o qual tem um duplo objetivo: primeiro, apresentar e 

discorrer sobre os elementos constitutivos da Pretagogia, destacando seus antecedentes 

históricos, seus princípios e os conceitos que servirão de base para a análise dos dados 

produzidos com os sujeitos da pesquisa; segundo, discorrermos sobre a Contação de Histórias, 

um dos componentes da Pretagogia, tomada neste trabalho como um dispositivo 

metodológico e de intervenção pretagógica de produção de dados. Destacamos nesta segunda 

parte as raízes que originaram a Contação de História e sua fundamentação a partir da 

cosmovisão africana. 

 

2.1 A Pretagogia: antecedentes e elementos constitutivos 

 

Podemos dizer que a Pretagogia nasce, inicialmente, de uma certeza: que é 

possível estudar a história, a cultura africana e dos afrodescendentes nas disciplinas do 

currículo da escola, formar professores e professoras afrorreferenciados, tendo o corpo como 

fonte de produção e socialização do conhecimento (SILVA & PETIT, 2011). 

A Pretagogia, segundo Silva & Petit (2011), foi criada pelo Núcleo das 

Africanidades Cearenses (NACE), em virtude do I Curso de Especialização, Pós-graduação 

Lato Sensu, em História e Cultura Africana e dos Afrodescendentes, voltado para a formação 

de professores/as de comunidades quilombolas do Ceará. O NACE é um grupo de pesquisa 

ligado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará - UFC. O referido curso 

foi desenvolvido nos territórios dos Quilombos de Minador e Bom Sucesso, no município de 

Novo Oriente (CE), situados na divisa entre o Ceará e Piauí.  

Petit (2015) esclarece que   
Anteriormente a isso (a experiência do Curso de Especialização), num projeto do 
Governo do Estado do Ceará, o Projeto São José, tinham sido construídos dois 
centros de cultura negra no topo da serra daquele município, um em Bom Sucesso, 
outro no Minador. Dois integrantes de nosso Núcleo de Africanidades Cearenses, 
Norval Cruz e Henrique Cunha Jr., estiveram à frente dessa construção. No caso, o 
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terapeuta corporal Norval Cruz foi chamado pelo Governo do Estado do Ceará para 
coordenar esse processo de implantação dos centros de cultura negra e ele escolheu 
como parceiro o Professor Henrique Cunha Jr. para ficar responsável pela parte 
referente à arquitetura e tecnologia. [...] No quilombo, Norval Cruz acompanhou 
todo o trabalho de mutirão e de organização comunitária e garantiu que acontecesse 
vários tipos de oficinas de cultura negra. [...] Foi uma experiência fabuloso para nós, 
pois o curso inteiro aconteceu em quilombos, algo bem diferenciado e creio eu, 
inédito no país. Eu e Geranilde fizemos de tudo para que esse diferencial se 
refletisse, não somente no conteúdo, mas também na metodologia aplicada no 
Curso, que foram embasados nos valores da cosmovisão africana. Rebeca de 
Alcântara e Silva Meijer (2012, p. 61) resume bem nosso intento ao descrever, o que 
deve caracterizar um currículo pretagógico: “[...] deve enraizar-se, [...] a partir de 
sua fala-ação que canta, batuca, dança, reage, corre, joga capoeira, aprende sobre a 
diversidade da mãe África e sore quem são os negros da diáspora, entre outros 
movimentos. Um currículo, assim pensado deve partilhar o saber-fazer pedagógico 
entre os que fazem parte da coletividade, rompendo com a lógica ocidental da 
hierarquia, da verticalização [...] fazendo emergir nos espaços de formação o diálogo 
sobre a sacralidade e não apenas sobre religião”. [...] À medida que ía acontecendo, 
demo-nos conta que estávamos, de certa maneira, sistematizando toda a experiência 
que vínhamos construindo há anos no NACE, como pesquisadoras, mas também nas 
múltiplas intervenções pedagógicas em sala de aula, quer seja na universidade, nas 
escolas ou em curso de capacitação de professores. (PETIT, 2015, p. 144) 

 

Apesar de todo o esforço e trabalho para sistematizar a Pretagogia, a necessidade 

de um referencial teórico para tratar os temas e as questões de interesse da população negra 

não é algo recente. Conforme Silva & Petit (2011), existiram várias experiências em que 

negros e negras se mobilizaram para ter acesso à leitura e à escrita. As autoras informam que 

temos a criação da escola para crianças aquilombadas, pelo negro cearense Cosme em 

Quilombola, comunidade localizada na Fazenda Lagoa Amarela, no município de 

Chapadinha, no Maranhão. As autoras, citando Cunha (1999) e Barbosa (1997, p. 65) 

explicam: 
Negro Cosme foi um quilombola que se destacou como um dos líderes da Guerra 
dos Balaios, no estado do Maranhão, entre 1838 e 1841. No que se refere ao acesso 
às escolas públicas, temos conhecimento de que na segunda metade do século XIX, 
mais precisamente em 1871, em Campinas, havia pelo menos cinco escolas públicas 
para a população de negros libertos e escravos (SILVA & PETIT, 2011, P. 80). 
 

Citando Barbosa apud Cruz (2005, p. 29), destacam ainda que, na cidade de 

Campinas, sobre os sete primeiros grupos escolares, no período de 1897 a 1925, havia “a 

presença de crianças negras em fotografias de turmas de alunos de diferentes grupos escolares 

e em diferentes épocas” (SILVA & PETIT, 2011, p. 80). 

Assim, as autoras citadas mostram que negros e negras sempre lutaram pela sua 

formação e sua participação ativa na economia do país. Mencionam educadoras, como Maria 

Firmino dos Reis, “mulata bastarda”, que foi professora de primeiras letras, poetisa 

colaboradora de jornais literários, fundadora de uma escola gratuita para meninos e meninas, 

causando escândalo no povoado de Maçarico, levando a mesma a ser fechada, em 1880; e 
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educadores, como Pretextato dos Passos e Silva, que, em 1853, dava instrução primária para 

meninos de cor preta, ensinando-os a leitura, a doutrina cristã e noções de gramática nacional. 

Por causa da Lei Nº 17, de fevereiro de 1854, que regulamentava o funcionamento das escolas 

na época, Pretextato teve suas atividades ameaçadas, levando os pais dos alunos a 

encaminharem dois abaixo-assinados à Corte solicitando a continuidade da escola, pedido 

aceito pelo governante. 

Essas e outras experiências continuam se constituindo em base para dar segmento 

à construção e consolidação da Pretagogia, uma vez que 
 “fornecem uma pista para investigar como estes sujeitos sociais criaram estratégias 
para enfrentar uma sociedade fortemente hierarquizada e racista, buscando sua 
afirmação no espaço social” (FONSECA, 2005, p. 95). 
 

As filosofias e os conhecimentos das tradições africanas são a base dos 

fundamentos da Pretagogia, que tem seu ponto de partida na Cosmologia e Cosmovisão 

Africana. Nesse sentido, esse referencial se alimenta dos saberes, conceitos e conhecimentos 

de matriz africana – um modo específico de ser e estar no mundo; um modo de lidar com os 

sabores, onde se busca, através das práticas alimentares, aproximação da culinária africana e 

afro-brasileira, valorização dos frutos da terra, de sua produção e distribuição comercial.  

Na base de referência da proposta da Pretagogia, foram se tecendo princípios e 

explicitando-se as fontes que sustentam seu arcabouço teórico-metodológico, entre os quais 

está a abordagem socioantropológica de Kabengele Munanga, que questiona a falácia da 

democracia racial no Brasil; a abordagem da afrodescendência de Henrique Cunha Jr., que 

entrelaça as questões de ordem identitária aos aspectos das ancestralidade e território; o 

conceito de arkhé, tecido por Muniz Sodré, referindo-se às particularidades das culturas 

fundamentadas na ancestralidade que vivem a indissociabilidade da natureza e da cultura; tem 

também como base  os ensinamentos da Filosofia da Ancestralidade de Eduardo Oliviera, que 

toma a ancestralidade, relacionando-a à religiosidade de matriz africana, à sociopoética, que 

tem o corpo como fonte de conhecimento. 

Além dessas referências que fundam e sustentam a Pretagogia, e dos trabalhos que 

as professoras Sandra Haydée Petit, Geranilde Costa e Silva e Rebeca Alcântara e Silva 

Meijer estão desenvolvendo, ela também se nutre das pesquisas e intervenções pedagógicas 

desenvolvidas pelo grupo de pesquisadoras e pesquisadores do NACE, os quais fazem a 

interligação da cosmovisão africana e a sociopoética na educação e na pesquisa; produzem 

materiais de literatura oral afro-brasileira criando novos espaços de aprendizagem voltados 

para pensar o ser negro e ser negra na escola; as experiências e reflexões teóricas ligadas às 
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vivências propiciadas pela consciência corporal africana, desenvolvidas e trabalhadas por 

Norval Cruz, bem como a abordagem da pesquisa-intervenção de Piedade Lino Videiro, com 

ênfase no elo que liga escola e comunidade numa perspectiva de educação popular afro-

brasileira. 

Não é demais lembrar que os trabalhos e as intervenções pretagógicas se 

expandiram em pouco tempo no Brasil. Nesse movimento de construção da Pretagogia, entre 

os anos de 2011 a 2016, somente no âmbito dos cursos graduação e pós-graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará foram realizadas 10 pesquisas, 

sendo 02 teses, 07 dissertações e 01 monografia; foram publicados 21 artigos e 01 livro, sem 

falar nos inúmeros materiais didáticos que foram produzidos. Em pesquisa na internet, a 

Pretagogia aparece citada por 07 artigos de outras universidades; a Pretagogia já é 

componente curricular dos cursos de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Ceará - FACED e bacharelado em Humanidades da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira- UNILAB.  

Todas essas práticas, experiências e formulações teórico-metodológicas, levaram 

à sistematização de alguns princípios da Pretagogia, sistematizados por Petit (2015) e Petit & 

Silva (2011), os quais são tomados como referência na presente pesquisa: a) a tradição oral; b) 

o autorreconhecimento afrodescendente; c) O corpo enquanto fonte espiritual, produtor de 

saberes; d) a circularidade; e) a religiosidade de matriz africana entrelaçada nos saberes e 

conhecimentos; f) o reconhecimento da sacralidade; g) o corpo como produtor espiritual, 

produtor de saberes; h) a noção de território como espaço-tempo socialmente construído; i) o 

reconhecimento e entendimento do lugar social atribuído ao negro. 

 

a) A tradição oral  

 

Valoriza o conhecimento que é produzido e repassado por meio da oralidade, seja 

por meio de todas as formas de fala e vibração dos seres da natureza, como as linguagens de 

literatura oral, como cordel, rap, encantações, e para além da linguagem verbal, as expressões 

do corpo e os instrumentos que prolongam a sua vibração, como o tambor. Como se vê, a 

tradição oral não se restringe a histórias e lendas, ou mesmo a relatos mitológicos ou 

históricos; é a grande escola da vida e dela recupera e relaciona todos os aspectos 

(HAMPATÉ BÂ, 1982). Neste princípio, situamos a Contação de Histórias, que será 

abordada na segunda parte deste capítulo. 
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b) O autorreconhecimento afrodescendente  

 

Trata-se do princípio que destaca a postura autoafirmativa do sujeito, a 

importância da raiz africana na constituição da pessoa, a apropriação dos valores mais fortes 

das culturas de matriz africana, notadamente os da ancestralidade, pois fazemos parte da 

linhagem que envolvem os antepassados e os mortos. Implica em valorizar a história das 

pessoas e do local de referência, com ênfase nos mais velhos e o aprendizado dos seus 

ensinamentos, pois a ancestralidade está corporificada por meio dos mais velhos e também 

nos espíritos já desencarnados e suas simbologias em matérias de mundo vegetal, animal e 

mineral. A esse respeito, Sodré (1982, p. 22) afirma: “o que dá identidade a um grupo são as 

marcas que ele imprime na terra, nas árvores, nos rios”; envolve também a preocupação com 

os valores e costumes comunitários e a percepção dos laços construídos nos territórios 

pesquisados. 

 

c) O corpo enquanto fonte espiritual, produtor de saberes  

 

O corpo é parte do território natureza e como tal elemento de sacralidade; um 

corpo que, por excelência, comunica-se e produz fazeres e saberes. Um corpo que fala por 

meio da palavra, do gesto, do toque, do choro e também por meio da dança. Petit (2015, p. 72) 

afirma que “dançar, na perspectiva afroancestral, remete a uma visão circular do mundo, na 

qual início e fim se encontram em eterna renovação”; “[...] ao executarmos danças de matriz 

africana, conectamo-nos com os ancestrais, desde os mais remotos tempos de uma civilização 

milenar, que nos traz as vivências das rodas, quintais e praças”. Já Sodré (1988) afirma: 

 
[...] a dança é um ponto comum entre todos os ritos de iniciação ou de transmissão 
do saber tradicional. Ela é manifestadamente pedagógica ou ‘filosófica’, no sentido 
de que expõe ou comunica um saber ao qual devem estar sensíveis as gerações 
presentes e futuras. Incitando o corpo a vibrar ao ritmo do cosmos, provocando nele 
uma abertura para o advento da divindade (o êxtase), a dança enseja uma meditação, 
que implica ao mesmo tempo corpo e espírito, sobre o ser do grupo e do indivíduo, 
sobre arquiteturas essenciais da condição humana. (SODRÉ, 1988, p. 124) 

 
 

Trata-se assim de um corpo-dança, que, segundo Rodrigues (2005, p. 43), fazendo 

uma analogia desse corpo da dança negra com o mastro, observável nas festas populares que 

envolvem o uso desse tronco de madeira, simboliza o modo de ser e estar no mundo, onde a 

postura anatômica revela sua concepção de comunicação entre terra e céu: 
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Os sentidos através dos quais a pessoa interliga-se ao sagrado, a impulsionam para 
reagir simbolicamente. Percebemos que a qualidade da estrutura física possibilita o 
recebimento do campo simbólico, bem como a sensibilidade na apreensão dos 
símbolos faz com que o corpo chegue a ganhar estrutura. 

 
Como vemos, o corpo é tomado na sua relação com a raiz, onde joelhos e pés 

manifestam a relação com a terra, como o chão, produzindo um campo magnético circular.  

 

d) A circularidade 
 

O princípio da circularidade remete-nos ao entendimento de que “uma pessoa é 

uma pessoa por meio de outras pessoas”, ou seja, eu sou (existo) por meio do outro, tudo que 

atinge a mim também atinge ao outro; o outro é a minha extensão. Quem bem explica esse 

princípio é Dirk Louw (2010), quando afirma 

  
o pensamento africano é holístico. Como tal, ele reconhece a íntima 
interconectividade e, mais precisamente, a interdependência de tudo. De acordo com 
o ethos do ubuntu, uma pessoa não só é uma pessoa por meio de outras pessoas (isto 
é, da comunidade em sentido abrangente: os demais seres humanos assim como os 
ancestrais), mas uma pessoa é uma pessoa por meio de todos os seres do universo, 
incluindo a natureza e os seres não humanos. Cuidar “do outro” (e, com isso, de si 
mesmo), portanto, também implica o cuidado para com a natureza (o meio 
ambiente) e os seres não humanos. (LOUW ,2010, p.5) 
 

O pensamento do autor citado nos faz pensar sobre a estrutura filosófica do 

mundo, segundo a cosmovisão africana, em que tomamos a circularidade como princípio 

fundante de vida, ou seja, nossos contextos, tempos, convívios e possibilidades organizam-se 

em círculos. O complexo pensamento da circularidade contribui para refletirmos sobre a 

relação ser humano/mundo, ser humano/terra, ser humano/espiritualidade. Nesse sentido, a 

circularidade diz respeito, igualmente, ao caráter do pensamento cíclico, mítico, relacionado 

ao modo como as sociedades africanas lidam com o tempo, tempo esse, segundo estudos de 

Mbiti (1969), entendido como Sasa e Zamani. Sasa é o tempo vivido, tanto pelo indivíduo 

como pela comunidade, é o período mais significativo para a pessoa, é o tempo do agora. 

Zamani é outra dimensão do tempo; é o tempo dos mitos, que contém o presente e o futuro. 

Ele contém a explicação para as coisas que estão acontecendo, está presente, interferindo nas 

ações dos povos tradicionais africanos. 
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e) A religiosidade de matriz africana entrelaçada nos saberes e conhecimentos 

 

Para a cosmovisão africana, a religiosidade remete-nos ao espaço da sacralidade, 

onde as religiões jogam um papel primordial na organização da vida comunitária e na 

estruturação das sociedades africanas. Segundo Oliveira (2003), as religiões africanas são 

eminentemente comunitárias; a dimensão comunitária dessas religiões expressa sua 

concepção de vida e do universo. Nesse sentido, elas estão vinculadas a tudo que dá vida, que 

favorece sua harmonia, propagação e prolongamento. Portanto, a religiosidade não está 

desligada da política e da economia. “Pelo contrário, a religião sacraliza essas esferas e com 

elas formam o todo”; “[...] privilegia o respeito e a importância dos ancestrais [...]”. O autor 

afirma 
Pedra angular dos cultos religiosos, os ancestrais são ou personagens históricos que, 
por sua notável presença Aiyê, lograram um posto de antepassados divinizados 
transformados por suas comunidades em ancestrais, ou aspectos naturais (rios, 
matas, árvores, etc.), que foram divinizados por sua importância à sobrevivência do 
grupo humano. [...] No culto aos ancestrais [...] está a maior parte dos elementos que 
formam a cosmovisão africana. [...]. Todo o universo está inserido dentro de uma 
dinâmica religiosa. Ela abarca todos os domínios da vida – produção, cultura, vida 
privada, vida pública, etc. – o que configura a profunda sacralidade dos africanos. 
[...] É a vida para a religião e a religião para a continuidade da vida. Eis a fórmula da 
dinâmica cultural africana (OLIVEIRA, 2003, p.66) 

 

Assim considerada, a religiosidade de matriz africana pauta-se no bem-estar da 

comunidade, com uma ordem moral fortemente coletiva; na diversidade, uma vez que 

congrega e preserva tantas culturas; na integração, princípio que complementa a diversidade, 

o que evidencia que todos os elementos do universo estão conectados, interligados, em 

processo dinâmico de integração. 

 

f) A noção de território como espaço-tempo socialmente construído 
 

Este princípio da Pretagogia remete-nos ao conceito de território, espaço-tempo, 

“o espaço afetado pela presença humana, portanto lugar da ação humana” (SODRÉ, 1988, p. 

74), construído socialmente e atravessado pela história de várias gerações e formado por uma 

rede complexa de relações sociais, perpassado também pela sacralidade (SILVA, 2013). Rego 

(2010) reforça essa compreensão quando afirma: 

 
 [...] apresenta um significado concreto, que vai além do físico e material, 
envolvendo as formas de relação de uma sociedade com seus ideais e 
representações, como também traduz o comportamento de indivíduos e os 
sentimentos coletivos de vinculação a uma organização social. (REGO, 2010, p. 44) 
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A ideia de território, na perspectiva africana, atualiza em nós a compreensão 

segundo a qual a sabedoria de muitos povos africanos, seus ensinamentos e modos de vida 

foram trazidos ao Brasil, a transmissão e preservação da cultura africana deram-se por meio 

dos territórios de negros, do culto aos orixás, das danças, festas, da capoeira, entre outras 

manifestações (SODRÉ, 1988), que foram sendo repassados, geração após geração, para a 

população brasileira, sendo por ela preservados pela memória e pelas práticas culturas, sociais 

e religiosas. 

 

2.2 A Tradição oral africana e a contação de histórias 

 

A tradição oral está presente na maioria das civilizações africanas. Esse continente 

carrega consigo desde os primórdios a beleza, a riqueza e os mistérios de uma tradição 

pautada na oralidade. Isso não significa dizer que a escrita não chegou para esses povos, pois 

até mesmo onde existia a escrita, como por exemplo, na África Ocidental a partir do século 

XVI a oralidade era de tamanha importância, pois, poucas pessoas sabiam ler e escrever. A 

escrita ocupava um plano secundário diante do que era essencial para a sobrevivência da 

comunidade (VANSINA, 2010). No entanto, o fato de poucas pessoas dominarem a escrita 

não significa dizer que elas eram pobres em conhecimento, pois  “A oralidade é uma atitude 

diante da realidade e não a ausência de uma habilidade” (VANSINA, 2010, p. 140). Na 

realidade africana tudo é conhecimento, todo espaço é um lugar de aprendizagem, a fala 

ocupa lugar de importância e não é usada apenas como uso comunicativo, mas também como 

forma de preservar e manter os saberes ancestrais. Esses saberes sempre são guardados com 

os mais velhos, que transmitem para a comunidade. As pessoas mais velhas na África são 

muito respeitadas, porque guardam saberes ancestrais. Essa transmissão de conhecimento 

passada de geração em geração, por meio da palavra traduz o conceito de tradição oral, de 

Vansina (2010). 

A conceituação de tradição oral feita por Hampatê Bá é apresentado de forma 

mais ampla e filosófica, ressaltando vários aspectos importantes da palavra falada, como, a 

fala enquanto força vital, sagrada, que produz ritmo e música, a tradição como forma de 

iniciação e de aprendizagem, a importância da viagem como formadora, a importância da 

genealogia, os tradicionais ofícios e a visão de totalidade (PETIT, 2015). A tradição oral 

perpassa vários segmentos da relação comunitária que inicia gerando vida, criando e 

produzindo ritmo, música, movimento, dança. Onde as pessoas passam por certos ritos de 

iniciação e mesmo assim nunca terminam sua formação sempre estão aprendendo. É 



 30 

importante também saber sobre a história da família, a linhagem, conhecendo os ancestrais, 

sua cultura. Aprender os ofícios tradicionais como, cozinhar, lavar roupa, costurar, construir 

móveis com madeira, vender, tocar e cantar (BERNAT, 2013) e por fim perceber a vida de 

forma total, onde tudo está interligado, pessoas, natureza, mundo visível e mundo invisível.  

“O caráter sagrado da fala é devido à sua origem divina e às forças ocultas nela 

depositadas” (PETIT, 2015, p. 113). A fala como é um elemento sagrado para os povos 

africanos (Hampatê Bá, 2010).  

A palavra falada que perpetua no tempo tem poder, ela é divina e misteriosa. Seus 

mistérios são carregados de força vital, pois geram conhecimentos, movimentos, ações, 

saberes, gera vida. Isto é, ela é sagrada, dom de Deus. Carrega na sua essência a dádiva 

criadora. Ela pode conceber a paz ou guerra, como ressalta  Hampatê Bá:  
“A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. É como o fogo. Uma única 
palavra imprudente pode desencadear uma guerra, do mesmo modo que um graveto 
em chamas pode provocar um grande incêndio” (HAMPATÊ BÁ, 2010, p. 173).  
 

O verbo é poderoso, por isso precisa sempre saber o que vai se falar, para não ser 

usado de forma errada. Assim também como existem os segredos, coisas que não podem ser 

reveladas.  Isaac Bernat (2013) traz em seu livro uma afirmação de Abdou Ouologuem, artista 

plástico malinês, marido de Soussaba, filha do griot Sotigui Kouyaté, sobre a sacralidade da 

fala para os africanos e africanas, 

(...), a palavra é tão sagrada para o africano que Deus colocou a língua dentro da 
boca e, para não deixá-la escapar, protegeu-a pelos dentes de cima e de baixo e, para 
reforçar ainda mais essa proteção, criou os lábios inferiores e superiores 
(OUOLOGUEM, 2013 apud BERNAT, 2013, p. 26).  

Na África as pessoas mais velhas são muito respeitadas. Elas são detentoras de 

conhecimentos diversos que são transmitidos na comunidade, por isso a fala de Hampatê Bá, 

ficou tão famosa, afirmando que quando um velho morre na África é como se uma biblioteca 

inteira se incendiasse. O griot é uma dessas pessoas, que carrega consigo um saber ancestral e 

tem por missão transmitir os saberes por meio de histórias para a comunidade. Isaac Bernat 

em sua passagem pela África junto ao griot Sotigui Kouyaté, relata que por vezes enquanto 

eles caminhavam na rua várias pessoas procuravam Sotigui para tirar dúvidas, pedir conselhos 

ou apenas ouvi-lo falar sobre algo, inclusive as pessoas dedicavam bastante tempo sentadas 

nas rodas de conversa (BERNAT, 2013). Ainda sobre a importância do idoso e da idosa nas 

comunidades africanas, Isaac Bernat afirma: 

Para se entender a força do ancião nesta cultura o homem só passa a ter direito de 
emitir sua opinião a partir dos 42 anos, já que a vida é dividida em ciclos de sete 
anos. Durante todo este tempo está acumulando conhecimento para posteriormente 



 31 

passá-lo adiante. Ao contrário do nosso país, onde há certa obsessão pela juventude, 
na África Ocidental as pessoas disputam para ver quem é o mais velho. (BERNAT, 
2013, p. 32) 

Para falar a pessoa precisa passar por ritos de iniciação ao longo da vida e mesmo 

assim nunca está pronta. Os conhecimentos transmitidos por meio da palavra ficam guardados 

com os ancestrais. O saber vai se tecendo no coletivo, onde os mais velhos ensinam para os 

mais novos.  

Os griots fazem parte da tradição oral africana, eles são pessoas mais velhas da 

comunidade que trazem consigo conhecimentos e saberes que são repassados por meio de 

histórias, provébios, anedotas, contos iniciáticos. Ele também faz uso de músicas para 

transmitir algum ensinamento. Os griots além de contarem histórias contribuem em várias 

situações reais do cotidiano da comunidade, como, aconselhamentos de famílias, solução de 

problemas individuais, participação em batismos, casamentos, funerais ou festas coletivas. Ou 

seja, o griot na sociedade africana é considerado uma grande pessoa, onde todos respeitam e 

buscam aprender com o mesmo, pois conhecem sobre diversos eventos da comunidade a 

partir de tradições ancestrais (VANSINA, 2010). 

 
Nesse sentido, compreende-se porque o griot como mestre da palavra é o agente 
principal da manutenção da harmonia dentro de uma comunidade. Ao contar 
histórias, mediar conflitos e dar conselhos, o griot é o elo maior desta cadeia 
(BERNAT, 2013, p. 31).  

 

O griot é um mestre da comunidade, ele tem conhecimentos específicos para cada 

situação do cotidiano comunitário. Todas as pessoas, independente de sua idade, buscam a 

palavra dele como forma de aprender sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca. O griot 

começa a aprender desde cedo, pois esse é um legado que passa de pai para filho. A 

experiência vai se acumulando desde a infância. É uma missão, é um destino, não se ganha 

dinheiro sendo griot (BERNAT, 2013), é um ofício para contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento da comunidade através do poder da palavra falada, como ressaltam Heloísa 

Pires Lima e Leila Leite Hernandez, na fala de um griot ancestral da linhagem Kouyaté, 

trazendo as memórias sobre contadores de histórias africanas: 

Nasci na aldeia dos griôs. Sou griô. Um griô precisa ser filho de pai e mãe griôs. 
Mas nem todos os meus irmãos serão griôs, assim como nem todos os príncipes se 
tornaram reis. É preciso ser iniciado segundo a tradição. Mas é no dia a dia e a toda 
hora que os griôs e as griottes testam minhas habilidades e minha fidelidade. 
Conforme me saio bem nos testes, vou conhecendo segredos cada vez mais 
profundos. Ser griô é um ofício e uma arte. Já se passaram alguns anos desde minha 
iniciação. Eu tinha uns seis, sete anos. Hoje sou este velho griô. Eu conheço o 
passado para relembrá-lo no presente. A palavra do griô não deixa esquecer. Nossa 
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memória é gigantesca, e tudo o que conhecemos foi entregue palavra a palavra. 
Aprendemos a guardar, mas também a distribuir histórias. A vida na aldeia dos griôs 
era a escola dos griôs. Era lá que eles aprendiam as técnicas de memorização, a 
construir instrumentos de música e não apenas a tocá-los, era onde ensinavam a eles 
as palavras sagradas. Também tudo sobre a linguagem dos sonhos ou a do gesto 
mais expressivo. Os griôs tinham aulas não apenas de como vestir a roupa adequada, 
mas até de como conversar com os gênios. (LIMA e HERNANDEZ, 2010, p. 24, 25 
e 26).  

O griot começa sua iniciação na infância, passando por várias vivências 

formativas, compreendendo o significado de várias coisas, inclusive o instrumento que se 

toca, não basta saber tocar, é preciso aprender a construí-lo. A memória de um griot guarda 

segredos e saberes ao longo dos tempos. Esses místérios são revelados em nas rodas 

envolventes de contação de histórias.  

As contações de histórias na tradição oral africana cumprem um papel de 

grandiosa importância, pois é a partir dela que os ensinamentos e saberes são passados de uma 

geração para a outra. A oralidade vai para além do seu uso comunicativo e atua como 

“preservação da sabedoria dos ancestrais” (VANSINA, 2010, p. 139). Os ensinamentos são 

transmitidos a partir de situações reais do cotidiano, e não através de fatos isolados da vida, 

sendo assim, o conhecimento fica profundamente marcado na memória, como afirma 

Hampatê Bá: 
Por outro lado, o ensinamento não é sistemático, mas ligado às circunstâncias da 
vida. Este modo de proceder pode parecer caótico, mas, em verdade, é prático e 
muito vivo. A lição dada na ocasião de certo acontecimento ou experiência fica 
profundamente gravada na memória da criança.  Ao fazer uma caminhada pela mata, 
encontrar um formigueiro dará ao velho mestre a oportunidade de ministrar 
conhecimentos diversos, de acordo com a natureza dos ouvintes. Ou falará sobre o 
próprio animal, sobre as leis que governam sua vida e a “classe de seres” a que 
pertence, ou dará uma lição de moral as crianças, mostrando-lhes como a vida em 
comunidade depende da solidariedade e do esquecimento de si mesmo, ou ainda 
poderá falar sobre conhecimentos mais elevados, se sentir que seus ouvintes poderão 
compreendê-lo. Assim, qualquer incidente da vida, qualquer acontecimento trivial 
pode sempre dar ocasião a múltiplos desenvolvimentos, pode induzir à narração de 
um mito, de uma história ou de uma lenda. (HAMPATÊ BÁ, 2010, p. 183) 

  

Ou seja, tudo pode ser aprendido por meio de histórias. Qualquer situação do 

cotidiano é uma vivência de aprendizado. Por ter essa ligação com fatos reais do cotidiano 

que esse aprendizado fica fortemente memorizado, especialmente pelas crianças. Esse 

ensinamento vai desde conhecer sobre formigas, como sobre questões do convívio social, 

mostrando valores para a vida em comunidade. 

Aqui estamos nos referindo à educação num sentido comunitário em que envolve 

toda a comunidade, o meio como um todo, a interligação entre natureza-pessoa-natureza.  

A relação comunitária é um princípio da cosmovisão africana de grande valor, as 

pessoas aprendem juntas, por intermédio dos mais velhos. Porém isso não significa dizer que 
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a família fica isenta desse papel formativo, pois a iniciação começa dentro de casa, na família, 

com a mãe, o pai e as pessoas mais velhas. São eles e elas que ensinam as primeiras lições da 

vida por meio das experiências, mas também ensinam por meio de histórias, lendas, fábulas, 

dentre outras formas de oralidade (HAMPATÊ BÁ, 2010). Vale ressaltar aqui que a 

concepção de “casa” na tradição africana é diferente da nossa, pois nossa cultura nos faz 

morar em casas isoladas, com paredes, muros, cerca elétrica e até mesmo condomínios 

fechados onde cada vez mais as famílias se “isolam no seu quadrado”, mas, na África as casas 

são lugares sem barreiras, o lugar onde acontecem as coisas são os mesmos, os quintais e as 

ruas são extensões da casa, como nos fala, Isaac Bernat,  
A cozinha tem como espaço o quintal das casas, onde também trabalham os artesãos, 
onde brincam as crianças, onde se toca o balafom, onde cantam e contam histórias os 
griots e griottes, e onde as mulheres fazem penteados variados nas meninas. Tudo se 
vê, tudo se ouve, tudo se troca. Para nós, acostumados ás paredes de tijolo que 
delimitam os espaços, encontramos outra maneira de viver e olhar o outro e o mundo 
(BERNAT, 2013, p.35) 

 
A casa, a família são espaços da coletividade, onde todos estão presentes e 

desempenham funções diferenciadas, como, cozinhar, trabalhar, brincar, tocar. As atividades 

desenvolvidas fazem parte do aprendizado de cada um e cada uma, onde se aprende junto. 

Dessa forma podemos perceber que o senso comunitário é muito forte nas sociedades 

africanas, por isso que mesmo com a iniciação começando dentro de casa logo isso se 

expande criando uma dimensão maior, pela própria estrutura de como as sociedades estão 

organizadas tradicionalmente, tanto na estrutura material, como imaterial. 

Como podemos perceber a vivência comunitária no continente africano é de suma 

importância para a preservação da história e cultura desses povos, sendo o griot um dos 

principais agentes transmissores desse conhecimento ancestral.  

As histórias contadas pelos griots são fonte de conhecimento, repletas de riquezas 

e belezas ancestrais. Essa forma de transmitir conhecimento por meio da contação de histórias 

apresenta um rico arsenal de ensinamentos e valores presentes no enredo contado. A contação 

de histórias é uma forma de aprendizagem lúdica de grande potencial, como podemos ver no 

trecho a seguir: 
O conto é também uma narrativa educativa: ele contém toda uma pedagogia, 
frequentemente plena de humor, que transmite uma maneira de viver, uma certa 
qualidade na relação com o outro. Ele ensina, se soubermos escutar, uma sabedoria, 
uma arte de viver que os mandingas dão o nome de mogoya, que vem a ser a própria 
dignidade humana (MEYER, 1988, p.5 apud BERNAT, 2013, p.47 e 48). 

 Ou seja, contar histórias é um ato educativo, que contribui na formação 

integral, principalmente no que tange aos aspectos sociais, para a formação plena de vida, 
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significados e respeito. Essa pedagogia contida na contação de histórias ensina sobre as 

relações pessoais e interpessoais, no respeito a natureza e aos mais velhos, gerando uma 

cultura do bem- viver. 

Na nossa tradição cultural brasileira é muito comum ouvirmos as pessoas falarem 

sobre a presença das contações de histórias na infância, principalmente pelas famílias de zona 

rural. A maioria das pessoas sempre relatam episódios de escutar histórias. Essa tradição 

cultura a contação de histórias está bem presente, legado dos africanos e africanas que foram 

escravizados por muito tempo no nosso país.  As contribuições da população negra para a 

formação do Brasil são inúmeras. No nosso cotidiano temos africanidades que pulsam 

fervilhando, como, músicas, vestimentas, comidas, práticas de saúde, histórias, vocabulário, 

festas, dentre outros. Foi a custa de muito sangue e suor que esse país cresceu pelas mãos de 

negros e negras que resistiram bravamente a escravidão criminosa secular. 

Depois da tal abolição da escravatura de 1888, que veio e não libertou de fato, 

muito continuou se lutando até os dias atuais. As escolas públicas localizadas na periferia 

estão repletas de estudantes negros e negras, que na maioria das vezes vivenciam situações de 

preconceito e racismo. Em 2003 foi promulgada a lei 10.639/2003, alterando os artigos 26 e 

79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) incluindo no 

currículo escolar o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira, abaixo seguem os 

parágrafos da referida lei: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e História Brasileiras. 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional 
da Consciência Negra’." (BRASIL, 2003) 

A lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) é fruto de muita luta e reivindicações do 

movimento negro, na busca por uma educação que contemple o estudo da história e cultura 

africana e afro-brasileira. Essa lei reconhece as africanidades e as coloca dentro da escola, 

pelo menos era para ser assim, mas ainda hoje muitas escolas ainda não implementam a lei, 

realizando apenas atividades isoladas e pontuais. Mas muito já avançamos, muitas pesquisas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
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tem sido realizadas nessa área, materiais que chegam para as escolas, porém ainda é muita 

falha a formação de professores e professoras para trabalharem com a temática. 

A referida lei abre um leque de possibilidades para se trabalhar com a cultura e 

história africana e afro-brasileira, como vimos anteriormente a tradição oral africana apresenta 

uma diversidade riquíssima de formas de aprender e ensinar, disponibilizando um grande 

aporte de ensinamentos por meio da oralidade, onde se aprende ouvindo, cheirando, comendo, 

tocando, se aprende com o corpo todo e por meio de vivências.  

A contação de histórias baseada na tradição oral africana é um universo que 

transforma a palavra falada em plenitude interligando a vida com os ofícios, o trabalho, o 

mundo invisível, a prática diária e o sagrado (BERNAT, 2013), como ressalta Hampatê Bá: 

 
Pode-se dizer que o ofício, ou atividade tradicional, esculpe o ser do homem. Toda 
diferença entre a educação moderna e a tradição oral encontra-se aí. Aquilo que se 
aprende na escola ocidental, por mais útil que seja, nem sempre é vivido, enquanto o 
conhecimento herdado na tradição oral encarna-se na totalidade do ser. Os 
instrumentos ou ferramentas de um ofício materializam as Palavras Sagradas; o 
contato do aprendiz com o ofício o obriga a viver a Palavra a cada gesto 
(HAMPATÊ BÁ, 2010, p. 189).  

A educação tradicional africana está pautada na totalidade do ser, onde os 

aprendizados não são vistos separadamente, inclusive se pensa a integração e totalidade do 

ser. Existe uma importância naquilo que está sendo ensinado-aprendido. A palavra falada se 

materializa em ações, como cantar, dançar, tecer, cozinhar, pintar, construir.  

Dessa forma a contação de histórias baseada na tradição oral africana é um espaço 

que possibilita muitas aprendizagens. Ao relacionarmos contação de histórias africanas e 

Pretagogia, podemos perceber que ambas podem se relacionar com muita alegria e integração, 

pois estamos falando de uma filosofia de aprendizagem, onde se aprende por meio do corpo, 

dos sentidos, das vivências.  

Nessa pesquisa de mestrado a contação de histórias africanas se fez presente em 

sala de aula, como um dispositivo didático de pesquisa, rompemos a forma tradicional de 

coletar dados. Rodas, chão, música, tecidos, inhame, pilão, pés descalços, dentre outros, se 

fizeram presentes em sala de aula. A Pretagogia foi nosso aporte teórico-metodológico nos 

referenciando com o discurso teórico, com suas vivências praticas e com sua filosofia a partir 

dos elementos da cosmovisão africana. A Pretagogia e a Contação de Histórias africanas e 

Afro-brasileiras deram as mãos como numa ciranda e giraram na roda dessa pesquisa  
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3 A PESQUISA: A INTERVENÇÃO PRETAGÓGICA ATRAVÉS DA CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIAS 

 

Este capítulo propõe-se a apresentar a pesquisa, explicitando a pergunta que 

instigou o trabalho, os objetivos assumidos, o locus e o grupo co-pesquisador do trabalho, 

bem como os procedimentos e instrumentos utilizados na produção dos dados. 

 

3.1 A pergunta e os objetivos da pesquisa 
 
 

A interação e envolvimento com a educação, com os grupos, com a arte e cultura, 

com as contações de histórias, têm cumprido um papel significativo em minha vida, 

provocando-me a pensar na cosmovisão africana no meu fazer enquanto educadora. Sinto- me 

desafiada a aprofundar um caminho pedagógico ancorado nos valores da cosmovisão africana, 

a fim de descobrir as possibilidades e ensinamentos que estão presentes nas rodas de 

contações de histórias africanas e afro-brasileiras. Vislumbrei desta maneira a seguinte 

pergunta, que é essencial para constituir a questão principal da presente pesquisa: como 

contribuir na construção do pertencimento afro de estudantes do ensino fundamental, a partir 

de princípios da cosmovisão africana, e através de valores e ensinamentos presentes nas 

contações de histórias africanas e afro-brasileiras?   

No que tange aos objetivos, estabeleci como Objetivo Geral: investigar, por 

intermédio do referencial teórico-metodológico da Pretagogia, como os valores e 

ensinamentos da cosmovisão africana, presentes na contação de histórias africanas e afro-

brasileiras, contribuem na implementação da Lei 10.639/2003, na construção e fortalecimento 

do pertencimento afro dentro do espaço escolar. E como Objetivos Específicos, delineei: 1) 

implementar, através da contação de histórias africanas e afro-brasileiras, uma ação 

pedagógica, de caráter interventivo, visando possibilitar a vivência dos valores da cosmovisão 

africana; 2) analisar a ação interventiva pedagógica desenvolvida, focalizando no potencial da 

contação de histórias, identificando suas principais contribuições para a construção e 

fortalecimento do pertencimento afro. 

 
3.2 O lócus da pesquisa e o Grupo Co-pesquisador  

 

O início de minha pesquisa foi forjado na vivência de alguns movimentos 

exploratórios. As primeiras atividades pretagógicas que me introduziram nesse movimento 
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aconteceram em três locais na cidade de Fortaleza. Começamos realizando quatro oficinas no 

Núcleo de Desenvolvimento da Criança – NDC, da Universidade Federal do Ceará- UFC, no 

Campus do Pici, com a turma do Infantil IV. As oficinas com as crianças do NDC 

aconteceram uma vez por semana, no mês de outubro de 2015, com a participação das 

crianças e das duas professoras da turma. Essas oficinas culminaram no evento Memórias de 

Baobá, realizado pelo Núcleo das Africanidades Cearenses, também da Universidade Federal 

do Ceará- UFC, em novembro de 2015, na Praça do Passeio Público. As crianças e 

professoras, juntamente com outros participantes do evento estiveram na oficina: Contação de 

Histórias para a Educação Infantil, ministrada por mim. Por fim, realizamos atividades na 

Escola Municipal de Tempo Integral Professor Antônio Girão Barroso, localizada no 

Conjunto Sítio São João, no bairro Jangurussu, com três turmas de estudantes e duas 

professoras, ambas de língua portuguesa. As oficinas foram vivenciadas em duas turmas de 

sexto ano e uma de nono ano, uma vez na semana para cada turma, em março de 2016.  

Todas essas atividades, citadas acima, me introduziram no caminho pretagógico 

de minha pesquisa. Porém, a intenção investigativa sobre o trabalho com a Contação de 

Histórias Africanas e Afro-brasileiras na Escola ainda não estava presente de organizada, 

elaborada. Só depois da colaboração da banca durante a qualificação de meu projeto, pudemos 

dar melhor objetividade à proposta. Dessa forma foi necessário realizar outras atividades, 

outras oficinas para a pesquisa.  

As oficinas de Contação de Histórias da pesquisa aconteceram na Escola 

Municipal Maria de Jesus Oriá Alencar (Escola Oriá, como vou chamar daqui pra frente), 

depois de um convite feito pela professora Francília, para que eu fizesse uma apresentação na 

escola, com histórias africanas e afro-brasileiras, pois estava sendo desenvolvido na 

instituição um projeto intitulado “Um quê de negritude”.  

Realizamos uma conversa, na escola, em uma manhã, na sala dos professores. 

Estavam presentes a professora Francília Ferreira de Souza Mota, a coordenadora Jarinívea 

Siridó de Souza (conhecida por Nívea) e eu, Sávia Augusta. Elas apresentaram o projeto “Um 

quê de negritude”, que estava sendo desenvolvido na escola e logo após apresentei 

brevemente minha pesquisa e falei um pouco sobre as oficinas de contação de histórias que eu 

gostaria de desenvolver para finalizar meu trabalho de pesquisa. 

Entramos em um acordo e combinamos o dia da apresentação. Dessa forma 

realizamos uma contação de histórias, no pátio da escola, para todos os estudantes, 

professoras e professores e vivenciamos quatro oficinas. 
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A Escola Oriá está localizada no município de Fortaleza, no bairro Jangurussu, 

periferia da cidade. Com 600 estudantes matriculados entre Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I. As famílias desses estudantes são em sua maioria de classe baixa. Muitos são 

moradores recentes do bairro, que vieram transferidos de seus bairros de origem para casas 

entregues pela prefeitura do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

A instituição dispõe de quatorze salas de aula, biblioteca, laboratório de 

informática, pátio, campo, parque, cozinha, banheiros, dispensa, almoxarifado, sala para os 

funcionários dos serviços gerais, sala de professores, sala da coordenação, sala da direção e 

secretaria.  

Participaram das oficinas 33 estudantes da turma do 5º ano B, do turno da manhã, 

sendo 21 meninos e 12 meninas, com faixa etária entre 10 e 11 anos e a professora Francília, 

que foi uma grande parceira e colaboradora, que participou desde o planejamento até a 

execução das atividades da pesquisa.  

 

3.3 As Oficinas 
 

As oficinas planejadas aconteceram durante quatro manhãs, estávamos eu, as 

crianças, a professora Francília e meu companheiro José, sendo que na última oficina tivemos 

a presença de Sandra Petit (professora da Universidade Federal do Ceará e orientadora de 

minha pesquisa), da coordenadora e do diretor da escola que vivenciaram alguns momentos. 

Em todas as oficinas seguimos o seguinte roteiro de atividades:  

 
Quadro 1 -  Roteiro geral das oficinas pretagógicas 

(continua) 
OFICINA OBJETIVO PROCEDIMENTOS 

ACORDA CORPO Propiciar um momento de 

acolhida e integração entre o 

grupo, aquecendo o corpo, 

preparando mente e coração  

para a contação de histórias. 

Momento inicial para acordar o 
corpo. Atividades para despertar o 
corpo, com movimentos físicos, de 
respiração e afetivos, como, abraços 
e apertos de mão. Sempre quando 
terminávamos esse momento, 
fazíamos uma memória da oficina 
anterior. 

CONTAÇÃO DA HISTÓRIA Realizar a contação de 

determinada história africana.  

No segundo momento era realizada 
a contação de uma história. Sempre 
com ornamentação do espaço e com 
a participação e interação das 
crianças. 
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Quadro 1 -  Roteiro geral das oficinas pretagógicas 
(conclusão) 

OFICINA OBJETIVO PROCEDIMENTOS 

RODA REFLEXIVA SOBRE 
VALORES E 

ENSINAMENTOS 
 

Identificar e refletir sobre 

valores e ensinamentos da 

cosmovisão africana 

presentes nas histórias 

Após a contação fazíamos a roda 
onde as crianças iriam falar sobre o 
que tinham aprendido sobre a 
história. Quais os valores e 
ensinamentos que a história trazia. 
Nesse momento nós 
apresentávamos ao longo da 
conversa valores da cosmovisão 
africana e sempre fazíamos a 
contextualização com a turma sobre 
esses valores no nosso cotidiano. 

PRODUÇÃO DIDÁTICA Elaborar produtos didáticos a 

partir dos valores e 

ensinamentos presentes nas 

histórias  

No quarto momento aconteceram as 
produções didáticas onde as 
crianças produziram histórias, 
pequenas músicas, cocos, desenhos, 
pinturas e esquetes teatrais. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Todas essas vivências foram registradas com fotografias, vídeos e gravações. A 

cada oficina, uma história nova. Vejamos a seguir, no quadro abaixo, a relação das obras 

utilizadas: 

 

Quadro 2 - Relação das obras utilizadas nas oficinas pretagógicas 
OFICINA OBRAS UTILIZADAS 

1ª oficina Ananse e o pote da sabedoria. Retirada do livro Histórias de Ananse, de Adwoa 

Badoe e Baba Wagué Diakité (Edição 2006). 

2ªoficina Adinkra, de Elisa Larkin Nascimento e Luiz Carlos Gá (Edição 2009). 

3ª oficina Os sete novelos, de Angela Shelf Medearis (Edição 2005) 

4ª oficina Como o inhame chegou aos Achant. Retirada do livro Sabores da África, de 

Dorinda Hafner (Edição 2000). 

     Fonte: Elaboração da autora 

A proposta era que uma oficina pudesse se entrelaçar na outra, formando assim 

uma grande teia de formação e conhecimento acerca das africanidades. Para as duas primeiras 

oficinas escolhemos um conto de Ananse. E para a segunda, o trabalho com as Adinkras.  
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Diz a tradição oral africana que os contos de Ananse, e as Adinkras, fazem parte 

da cultura do povo Achant, de Gana1, na África Ocidental. Percebendo que essas duas 

primeiras oficinas estavam voltadas para a cultura e tradição do povo Achant, de Gana, 

resolvemos que as duas últimas oficinas também seriam voltadas para essa região. Muito 

importante ressaltar essa escolha, pois assim não ficamos falando de uma África genérica e 

ampla. Sendo assim para as duas últimas oficinas vivenciamos duas histórias também de 

Gana: Os sete novelos e Como o inhame chegou aos Achant. A primeira história, além da 

riqueza de seu enredo, trata também da fabricação artesanal de um tecido colorido e de grande 

simbologia para o povo ganense, o Kente. E a segunda, com toda sua beleza e repleta de 

valores da cosmovisão africana, trata sobre o inhame. Ambas apresentam valores e 

ensinamentos da cosmovisão africana.  

Alguns valores e ensinamentos da cosmovisão africana, contidos nas histórias, 

permearam toda nossa coleta de dados: relação comunitária; relação com a natureza; 

ancestralidade; senhoridade; relação com um todo maior; capacidade de (re) 

criação/inventividade; ubuntu; circularidade. 

Podemos perceber que a maioria dos valores e ensinamentos gira em torno do 

coletivo, onde seu maior ensinamento é a convivência entre as pessoas, o respeito, a vida em 

comunhão entre pessoas e natureza. Não que estejamos negando o conflito, como lugar de 

crescimento e empoderamento, mas queremos aqui potencializar as relações sociais em busca 

de um bem comum. 

 

3.3.1 O relato das oficinas  

 
Vou começar esse relato trazendo minhas dificuldades. A realização das oficinas 

na Escola Oriá foi permeada de muitas dificuldades, principalmente o quantitativo de crianças 

na turma (33 crianças!); a estrutura da sala de aula para realizarmos as atividades; o tempo 

necessário e o tempo possível para a realização das atividades (as atividades foram 

desenvolvidas dentro de uma carga horária de duas horas e meia por encontro, intercaladas 

com as atividades regulares da turma); a resistência das crianças e da professora para as 

                                                           
1 Gana é um país da África Ocidental, que fica no limite com Burkina Faso, Golfo da Guiné, Costa do Marfim e 
Togo. Possui cerca de 25 milhões de pessoas distribuídas em 52 etnias, numa área geográfica de 238 mil 
quilômetros quadrados. O país possui grande exploração da agricultura, principalmente na produção de Cacau; e 
na mineração do ouro. Mas os Ganenses são mais conhecidos pela fabricação do Kenté, tecido colorido e 
simbólico que carrega ensinamentos desde a trama de sua tessitura às formas que suas estampas exibem. O 
Kente é uma prática cultural que destacamos nas nossas atividades da pesquisa com a contação da história 
“Como o inhame chegou aos Achant”.  
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atividades no chão; e minhas dificuldades pessoais. A maior delas foi a partida de minha 

amada e querida mãe no período de realização das oficinas. Minha mãe descobriu que estava 

com Leucemia aguda e veio a falecer uma semana depois dessa descoberta. Essa dificuldade 

tem me atravessado, desde então, em todos os momentos de minha vida, principalmente agora 

na escrita desta dissertação. Desafiadora escrita de dissertação... 

Todas essas dificuldades me colocaram na condição de ter que reduzir as 

atividades a serem consideradas na pesquisa. Dessa forma, utilizei como critério de 

priorização das oficinas, escolher aquelas que me ofereceram o material mais consistente, os 

melhores registros de imagens e áudios, que foram realizados com o consentimento da escola 

e dos responsáveis pelas crianças. Por isso, embora tenham sido realizadas quatro oficinas, 

vou tratar aqui apenas das oficinas das contações das histórias “Os Sete Novelos” e “ Como o 

Inhame chegou aos Achant”.  

A seguir irei detalhar como aconteceram as oficinas desenvolvidas e apresentarei 

também os produtos didáticos que foram criados e produzidos na Escola. As imagens que 

mostram o desenvolvimento das oficinas seguem ao final da dissertação, no item dos 

apêndices.   

 

a) A contação da história “Os Sete Novelos” 
 

Começamos dispondo as cadeiras em círculo, para que pudéssemos ficar com o 

espaço do centro da sala livre para fazermos nossa roda. Todos e todas num grande círculo em 

pé começamos a fazer exercícios de alongamento e aquecimento com o corpo. Também 

fizemos um simples exercício de respiração. 

Em seguida sentamos na grande roda. Sentei também no chão e comecei 

apresentando a capa do livro, porém observei que algumas crianças não conseguiam 

visualizar, sendo assim peguei uma cadeira e sentei, para que eu pudesse ficar um pouco mais 

alta que as crianças, facilitando a visualização das mesmas. Nesse dia realizei uma leitura 

dinâmica da história, interagindo com as palavras e imagens contidas no livro e  com 

participação das crianças ao longo da leitura. Enquanto lia, apresentava as imagens pedindo 

que elas observassem o que estava no livro. Em certa parte da história algumas crianças foram 

participando, vieram para o centro da roda e passaram a ser os personagens, exercendo ações 

que estavam sendo lidas na história Os sete novelos (ver anexo). 

Após a contação da história as crianças lancharam e foram para o recreio. No 

retorno voltamos para grande roda para que pudéssemos realizar a Roda dos Ensinamentos. A 
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conversa com as crianças teve seu ponto de partida com as seguintes perguntas: o que vocês 

aprenderam com essa história? quais os ensinamentos e valores que essa história traz? 

No decorrer das falas das mesmas começamos a apresentar alguns valores e 

ensinamentos da cosmovisão africana contidos na história e elencados anteriormente (por 

mim, minha orientadora Sandra, a professora Francília e meu companheiro José), que estavam 

dispostos no centro da roda escritos em tarjetas e colados cada um na ponta de um novelo de 

lã. A seguir, os valores e ensinamentos: ancestralidade, senhoridade, relação com a natureza, 

relação comunitária, capacidade de (re)criação/ inventividade, relação com um todo maior, 

ubuntu. 

A reflexão continuou e começamos a questionar as crianças sobre a presença e 

ausência desses valores e ensinamentos no cotidiano delas, como por exemplo, na escola, na 

rua, no bairro. Também dialogamos sobre os valores e ensinamentos na cidade, no estado, no 

país e no mundo. Expandido o olhar das mesmas, fazendo-as perceber que elas estão inseridas 

em um todo maior, provocando-as uma reflexão de sair do “seu quadrado”. 

Após a roda de conversa apresentamos para as crianças figuras impressas (que 

retiramos da internet), com imagens de Gana, do Kente2 (tecido típico de Gana) e de pessoas 

fabricando e usando o Kente. Depois das imagens mostramos o próprio Kente para as 

crianças, através de dois vestidos da professora Sandra Petit.  

As crianças ficaram encantadas com as imagens, mas principalmente com os 

vestidos. Pegaram, tocaram, observaram as figuras contidas nos tecidos e por fim quiserem 

vestir os vestidos. O mais interessante é que a primeira pessoa que quis vestir os vestidos foi 

um menino. Ele vestiu e depois as demais crianças quiseram vestir, em especial as meninas. 

Nesse momento elas iam vestindo os vestidos e nós íamos fotografando-as. Elas estavam se 

sentindo o máximo, mostravam isso em seus sorrisos e poses de modelo. Ao voltarem do 

recreio dividimos as crianças em cinco grupos. Cada grupo recebeu 1 metro de tecido de 

algodão. As crianças deviam pintar coletivamente seus panos inspiradas no Kente. 

Disponibilizamos para cada grupo o tecido, tintas de tecido e pinceis. 

Esse foi um grande momento. As crianças inicialmente tiveram um pouco de 

dificuldade, pois queriam desenhar sozinhas e queriam fazer desenhos livres, outras queriam 

desenhos que representassem a história (Os sete novelos), mas a proposta era que cada grupo 

                                                           
2 Os tecidos Kente além da beleza das formas e cores, também, têm embutido símbolos e signos. Cada mestre ao 
criar o pano dava-lhes um nome que a partir dali poderia ser usado, como uma mensagem de quem está usando 
para o local ou para uma outra pessoa. Esse tecido é o símbolo da criatividade, da perfeição, do domínio, na 
invocação, da elegância, da realeza, vem da expressão Akan Adwin, que pode ser traduzida como todos os 
motivos foram esgotados. No passado era usado pelos reis (SANTOS, 2008, p. 90) 
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produzisse o seu Kente. Depois de mais algumas explicações os tecidos começaram a tomar 

forma de Kente. O tempo acabou, no relógio já era 11h e as crianças deveriam ir para casa. 

Não conseguimos concluir todas as atividades previstas para esse dia.  

Retornamos para finalizar a oficina no dia 21 de agosto de 2017 (segunda-feira). 

Começamos fazendo uma memória coletiva da oficina passada, retomando a história contada 

(Os sete novelos), os valores e ensinamentos contidos na mesma e relacionando isso com 

nossa vida real, com o cotidiano. Muitas situações foram trazidas pelas crianças do dia-a-dia 

delas. Chegamos até a falar sobre a economia local do bairro, como meio de uma nova 

economia e sustentabilidade para as comunidades. Em seguida, organizamos três grupos. 

Entregamos o Kente produzido por cada grupo e desta vez as crianças deveriam criar uma 

história contendo os valores e ensinamentos refletidos anteriormente. Deveriam localizar a 

história (dizer onde estava acontecendo, por exemplo, bairro, cidade, país, família, escola...), 

criar personagens, o enredo e também pensar como o pano pintado- Kente- entraria na 

história. O Kente deveria ser usado na hora da apresentação pelos grupos. Começamos com a 

história do Grupo do José – Kente Cortina, que inicia com uma música, um Coco3: 
 

Grupo do José (Kente Cortina) 
A Família e o Kente 
Música: Vamos contar uma história com muita animação 
Que tudo começou na cidade de Redenção 
E naquela cidade eles eram mais contentes 
Viviam ancestralidade e sempre sorridentes 
Recitado: Peço  vocês atenção, para o que agora vou falar 
Tudo iniciou em Redenção 
Então vamos começar 

 

Depois, o mesmo grupo, continuou sua produção com esta história:  

No interior de Redenção morava uma família bonita e humilde. Apesar de ser 
humilde, a família era muito contente e gostava muito de dançar e cantar. Gostavam 
também de cores. Certo dia o pai faleceu, então a família ficou muito triste. Os 
irmãos ficaram muito triste por causa da morte do pai, eles passaram por 
necessidades, então a mãe foi até a cidade em busca de algo que animasse os filhos. 
A mãe caminhou, caminhou até chegar em uma rua. A rua era muito estreita, deserta 
e sem nenhum movimento, apenas se ouvia o barulho do vento. A mãe achou uma 
sacola com um tecido colorido e bem grande dentro. A mãe logo lembrou do seu 
esposo, porque ele adorava tecidos coloridos. A mãe voltou para a casa com a sacola 
e os tecidos. Os filhos adoraram os tecidos. Como eles haviam gostado do tecido 
resolveram fazer uma cortina em homenagem a seu pai. Daí eles passaram  a fazer 
outros tecidos  para vender e ganhar dinheiro. Eles deram o nome de Kente. Eles 

                                                           
3 O Coco, ou a brincadeira do Coco, é uma manifestação cultural afro-brasileira que se manifesta principalmente 
na região Nordeste do Brasil. É considerado um canto de trabalho, pois sua prática está relacionada ao ato de 
tirar e quebrar a fruta do coqueiro,  e também ao ato de assentar os pisos de barro das casas das famílias das 
comunidades rurais. É uma prática que veio trazida pelos povos africanos da diáspora para o Brasil (MASULLO, 
2015). 
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também ensinaram outras pessoas a fazerem o Kente, para que essas pessoas 
pudessem também ganhar dinheiro e não passar mais necessidade (GRUPO Terra). 

O segundo grupo, que estava comigo, Kente Tapete, Kente Mapa Mágico, 

construiu a seguinte história: 

Numa cidade, num bairro morava uma pessoa pobre, o nome dele era Joca. O Joca 
morava numa rua que tinha muitos problemas. Tinha muitas pessoas. Os vizinhos do 
Joca gostavam muito de brigarem entre si. O Joca olhava para essa situação e não 
conseguia entender por que as pessoas brigavam tanto. Eles brigavam quando ficava 
de noite, brigavam quando ficava de dia, brigavam porque tinha um gato na rua, 
brigavam porque tinha um cachorro na rua. O tempo todo assim, as pessoas  
brigavam muito. 
Ele vivia numa casa em frente aos outros, que eles brigavam muito com ele também. 
Eles disseram: -“ Saí daí logo! Para de mexer nas nossas coisas!” 
Então eles continuaram brigando porque morava na frente deles. 
Joca e os vizinhos moravam em casas humildes. A avó de Joca morava numa casa 
vizinha a de Joca que também era humilde. No quintal dela moravam uma vaca, um 
cavalo e uma galinha. Depois ela olhou pela janela e viu meninos brigando na rua e 
o Joca estava no meio. Os meninos arrumaram briga com ele. No quintal do Joca 
tinha uma árvore que era cheia de maças. O Joca foi recolher as maças.   A galinha 
pulou do quintal da avó para o quintal do Joca e comeu algumas maças. A avó ficou 
com raiva porque os meninos estavam brigando porque um queria brincar de uma 
coisa e outro de outra coisa. Eles ficaram indecisos, a avó de Joca botou ele pra 
dentro. Ele foi brincar na árvore grande que ele ficava se trepando nela. 
Ficou de noite, escurecendo... Joca morava sozinho, porque a família dele 
abandonou ele. O Joca levou algumas maças lá pra rua, para entregar para um amigo 
e uma amiga que ele gostava muito. Era o João  e a Maria. Ele pegou as maças e deu 
para Maria e João, dividiu dando cinco maças para Maria e cinco maças para o João. 
Só que o resto dos meninos da rua estavam com fome e  ficaram com raiva do Joca, 
porque ele só havia dado maças para Maria e João. Joca convidou os amigos dele 
para a casa da avó, para pegar algumas coisas no quintal. Pegou ovos da galinha e 
leite da vaca. A avó de Joca preparou uma massa. Os amigos de Joca deram as 
maças para a avó, para ela fazer uma torta de maça. A torta era para dá para os 
meninos que estavam com fome. Joca, Maria e João fizeram um tapete bem bonito 
para a casa da avó. O tapete serviu para que todo mundo sentasse lá na casa da avó 
na hora da refeição. Todo mundo comeu a torta de maça na casa da avó, inclusive os 
meninos que estavam brigando na rua.O rei chegou na vila, ele queria um Tapete 
Kente. O rei saiu procurando de casa em casa esse Tapete Kente. Na casa da avó do 
Joca, o rei encontrou o Tapete e disse: Óóóó que tapete bonito! Eu quero para 
mim!”O rei perguntou se eles queriam negociar aquele tapete. O rei dava o dinheiro 
e ela iria fazer uma viagem para o canto que ela quisesse. O rei deu dinheiro, deu 
muito dinheiro, aí ela pagou uma passagem para viajar. Ela viajou para uma cidade 
que ela gostava muito, a cidade natal dela. Na viagem foram junto com a avó, Joca, 
Maria e João. O restante dos meninos foram embora da casa da avó do Joca e 
ficaram muito alegres, porque a torta de maça era muito boa. O Joca queria um 
tambor. A avó gostava muito de música. A avó tocava muito tambor para o Joca 
dormir. O Joca ficava lembrando dos velhos tempos. Ele se lembrou quando a 
família dele, a mãe e o pai dele, que quando eles iam dormir a avó dele ficava 
tocando o tambor pra ele dormir. Ele lembrou que ele gostava muito, então ele 
queria um tambor também. A avó e Joca viram o tambor e lembraram dessa história. 
O Joca não encontrou a família. Eles passaram mais dois dias lá. João estava 
gostando da viagem porque ele gostava de coisas perigosas. Ele gostou muito de lá 
porque foi no zoológico e ficou pegando numa cobra. 
Eles queriam voltar para a casa deles, só que eles estavam sem dinheiro, esgotaram 
todo o dinheiro. Eles encontraram um amigo passado da avó dele. Estavam 
caminhando pela rua e se bateram de frente com o velho. O velho começou a falar 
umas histórias para eles e disse: “Eu vou revelar o meu maior segredo para vocês!”. 
O velho tirou um baú debaixo de um negócio escondido e tirou um mapa mágico de 
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dentro do baú. Com esse mapa eles podiam viajar para qualquer canto. A avó disse 
assim:  -“ Você poderia fazer um favor pra mim?”  O velho respondeu:  -“Poderia. 
Claro. Sim.”  - “Você podia dá uma carona para nós?”  -“Posso sim! Onde você  
mora?” A velha apontou. Eles foram para casa. Voltaram. No meio do caminho eles 
se bateram de frente com a mãe e o pai do Joca. Eles estavam voando. Na hora que 
eles iam descendo pra chegar na cidade eles bateram de frente com a mãe e o pai do 
Joca. A avó percebeu logo que era a mãe e o pai de Joca, mas Joca não tinha 
percebido ainda. Quando a avó percebeu, correu logo para os braços e já foi 
abraçando. Quando chegaram na cidade reuniu a família toda, tocaram tambor, 
fizeram torta de maça. Antes disso a avó mandou todo mundo ir tomar banho. Todo 
mundo foi pra mesa. Fizeram a torta de maça. Tocaram tambor e todo mundo 
comendo. O resto da comunidade estava ao redor de uma fogueira comendo 
marshmallow. O velho veio deixar eles. O velho que trouxe eles de volta. Depois ele 
voltou bem rápido para a casa dele, trouxe o baú de tesouro, comprou muitas coisas 
e fez uma fogueira pra todo mundo. Todo mundo ficou reunido numa fogueira 
comendo (GRUPO ÁGUA). 

 

O Grupo 3, que esteve com a professora Francília, Kente Mural da Escola, chegou 

a seguinte produção: 

Era uma vez, oito amigos que estavam jogando baralho no Maria Tomázia e depois 
começaram a discutir: -“Eu vou ganhar!”  -“Eu vou ganhar!”  -“Sou eu que vou 
ganhar!” -“Cala a boca!” Depois enquanto estavam discutindo escutaram uma zoada 
de tambor.  -“Seu pai toca tambor?” -“Sim, toca!” - “Vamos lá ver!”- “Vamos!”  - 
“Vamos!”Os amigos foram encontrar o pai de um dos amigos. Chegando lá ele 
estava tocando e falou: -“Então vocês querem aprender a tocar?” Os amigos 
responderam com entusiasmo: “Siiim!”,O pai falou: -“Então façam uma roda que eu 
vou tocar para vocês.” O pai começou a tocar e a cantar uma canção: “Eu respeito os 
mais velhos. Eu respeito os mais velhos. Meu pai ensinou, a cuidar dos amigos. Meu 
pai ensinou a cuidar do ambiente. O meu pai ensinou a ajudar os amigos .O meu pai 
ensinou a ficar sempre unido”. Ao terminar de cantar a música o pai perguntou para 
os meninos e meninas. se eles haviam gostado e eles responderam dizendo: “Siiim!” 
Depois da cantoria eles estavam indo para casa e chegou uma senhora dizendo que 
estava vendendo um tecido:-“Venham comprar um tecido! Eu trouxe lá da África. 
Do país de Gana.”- “E o tecido é importante?”- “Sim. Quem usa esse tecido são as 
pessoas que tem mais autoridade.”. Respondeu a senhora. - “Qual o nome desse 
tecido?”- Kente.- O que a gente pode fazer nele? - Eu ouvi vocês tocando a música, 
então vocês poderiam pintar a música aqui.-“ Boa ideia!”. Responderam os amigos. 
Um deles continuou falando: - “Pois vamos fazer uma vaquinha”. Os amigos 
juntaram o dinheiro entre si e compraram o Kente. Uma menina falou: “Agora 
vamos ali comprar tinta para começarmos a pintar.” O outro menino continuou: -“É 
ali no mercadinho.” Depois os garotos foram comprar a tinta. Quando terminaram de 
comprar a tinta foram ao colégio perguntar ao diretor se podiam colar no mural da 
escola, - ”Com licença diretor! A gente pode colar esse tecido na parede da escola?”. 
O diretor respondeu: -“Sim” Os amigos continuaram: -“Podemos pintar e depois 
colar?”. O diretor respondeu dizendo sim. Os amigos pintaram no pano a letra da 
música que haviam aprendido, do jeito que a senhora havia mandado. Em seguida 
eles foram apresentar o que haviam pintado:  -“A música indica natureza e amizade. 
A natureza está ali no canto dizendo: Onde tem mar, ilhas e margens. Tem a roda 
onde eles respeitam os mais velhos. O mais velho fica no centro da roda.- “Tem o 
arco-íris da paz.” - “Os pássaros.” Eles colaram no mural da escola, para que quando 
eles brigassem de novo, eles voltassem lá, vissem e possam se reunir de novo e 
lembrar os momentos felizes que eles passam junto quando não estão brigando 
(GRUPO FOGO). 
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b) A contação da história “Como o inhame chegou aos Achant” 

 

Iniciamos a oficina colocando as cadeiras em círculo e seguimos ornamentando o 

espaço com a participação de algumas crianças. Colocamos um tecido africano no centro da 

sala. Bem no meio ficou um grande pilão, ao redor dele espalhamos inhames, coentro, 

cebolinha, cebolas, colher de pau, travessas de barro, condimentos (açafrão, curry), sal, roupas 

africanas. Ao redor da sala, em cima das mesas, colocamos tecidos africanos e os Kentes 

produzidos pelas crianças. 

As crianças ficaram impressionadas com aquelas surpresas e começaram a 

perguntar se iríamos cozinhar. Elas também queriam garantir que na sua mesinha iria ficar 

algum tecido em cima.  

Terminada a ornamentação da sala todas as crianças formaram um grande círculo 

ao redor do pilão. Solicitamos que algumas crianças pegassem os inhames que estavam no 

centro e pudessem tocá-lo sentindo sua textura, cheiro, peso, observando sua cor e formato. 

Deviam se despedir do inhame fazendo um gesto de carinho e passar para a pessoa que estava 

ao seu lado, para que a mesma pudesse também sentir o inhame. Dessa forma todos que 

estavam na roda participaram desse momento. 

Seguimos com a contação da história: Como o inhame chegou aos Achant. No 

decorrer da história fomos incentivando a participação das crianças para que se tornassem 

novamente os personagens, assim como aconteceu na contação da oficina passada. Desta vez 

as crianças tinham roupas e adereços que podiam usar durante sua encenação. Ao terminar 

esse momento avisamos que o inhame iria ser descascado e cozido e que iríamos mostrar ele 

sem casca cru e posteriormente cozido. 

As crianças seguiram para o recreio e no retorno continuamos a oficina com a 

nossa tradicional roda de conversa sobre os valores e ensinamentos contidos naquela história. 

Só que antes de começar a reflexão, iniciamos falando um pouco sobre as propriedades e 

benefícios do inhame. Simultaneamente passava pela roda um pedaço de inhame cru 

descascado para que as crianças pudessem sentir sua textura e cheiro. Seguimos com os 

seguintes questionamentos: o que vocês aprenderam com essa história? quais os ensinamentos 

e valores que essa história traz?  

Após a reflexão, devido o tempo, continuamos a oficina. Dividimos as crianças 

em quatro grupos, onde em cada grupo ficou alguém para mediar as produções das crianças 

(como já disse antes, ficamos eu, José, Francília e Sandra Petit). Dessa vez cada grupo deveria 
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produzir uma música, no caso um Coco, que falasse dos valores e ensinamentos que elas 

tivessem aprendido com a história.  

O Grupo 1 (Sávia, Esmeralda, Dayane, Oliveira, Teodoro, Elias, Samuel Ribeiro) 

produziu o seguinte Coco: 

 
Tô plantando inhame 
Tô plantando inhame (bis) 
Vem da terra o inhame  
Assim não passamos mais fome (bis) 
Respeitar os mais velhos 
Que sabem plantar o inhame (bis) 
Vamos fazer uma festa  
Pra celebrar a memória (bis) 
O respeito a memória 
Do nosso vilarejo (bis) 
(GRUPO 1) 

 

O Grupo 2  (José, Alejandro, Eduarda, Silmara, Lucas Vinícius, Ana Mirian, João 

Vitor Lopes, Issac, Manoel) produziu este Coco: 

 
Filho é amor e respeito 
Mulher é amor e mãe 
Colher é sabor e provando 
Ficar sempre unidos 
Com sorriso, eu vou ficar 
Amiga e amigos também vão ficar 
Meu pai sorridente também vai ficar  
Em união 
Minha mãe orgulhosa também vai ficar 
Em união 
A natureza bem protegida promove a união 
(GRUPO 2) 

 

Já o Grupo 3 (Jessica, Giselle, Guilherme, Átila, Jaqueline, Maria Clara, 

Carvalho) chegou a essa produção: 

 
Refrão: 
Isso foi bem legal, pois é! 
Isso foi bem legal pois é! 
Aprendemos com a Sandra, 
Com a Sávia Augusta e também com o José 
 
Hoje teve uma história 
Lá do povo Achant 
Descobrimos então, quem pra cá 
Trouxe o inhame 
 
Aprendemos também  
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A respeitar os mais velhos 
É bom hospedar alguém 
A história de novo eu quero! 
(GRUPO 3) 

 
O Grupo 4  (Emily, Kelven, Laura, Kaun, Gabriel, Alex, Andrei, Samuel Alves) 

cantou com esta produção: 
Conhecimento sobre a natureza é um segredo 
Segredo é muito valioso 
A natureza pode curar 
O inhame matou a fome do vilarejo 
Por isso o inhame é festejado todos os anos 
Nas festas sempre tem comida 
Que vem da natureza 
 
Conhecimento sobre a natureza  
é um segredo muito valioso 
pode curar e matar a fome 
festa do inhame é pura limpeza 
(GRUPO 4) 
 

O inhame já estava cozido e foi trazido para sala em uma das travessas de barro. 

Numa frigideira veio cebola refogada com coentro, cebolinha e açafrão. O cheiro se espalhou 

pela sala. Enquanto o primeiro grupo apresentava seu Coco, a professora Sandra Petit, 

juntamente com algumas crianças, começaram a tirar da travessa de barro os pedaços de 

inhame com uma colher de pau e colocaram no pilão. Misturaram a cebola refogada e 

colocaram um pouco de sal e começaram a amassar, socar, pilar o inhame. Depois os demais 

grupos apresentaram suas produções enquanto as outras crianças foram socando, pilando o 

inhame no ritmo. De tal forma que todo mundo participou deste momento, incluindo a 

professora da turma e a coordenadora da escola. 

Massa do inhame preparada coletivamente, chegou a hora de saborear. O inhame 

foi dividido em três travessas de barro, que por sua vez foram divididas em extremidades 

diferentes da roda. Não tinha talher e nem pequenas vasilhas individuais. As crianças foram 

convidadas a comer coletivamente e com as mãos. A princípio isso causou um grande 

estranhamento, algumas crianças se recusaram a comer e outras pegavam com as pontinhas do 

dedo. Tanto tinha o motivo de comer com as mãos, como também tinha o fato de elas 

acharem que o inhame era ruim. Nesse momento fizemos uma fala sobre a importância de 

comer no coletivo para as comunidades africanas. As crianças ouviram atentamente e 

passaram a aceitar o inhame na travessa. A reação de muitas delas mudou rapidamente, iam 

pegando com a ponta dos dedos, mas depois já estavam enchendo as mãozinhas e 

exclamando: “É bom, tia!”. Outras ainda diziam assim: “Deixa eu levar pra casa!”; “Tia, 

deixa eu levar um pouquinho pra minha mãe provar!” 
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Terminado o momento da experimentação do inhame encerramos a oficina com 

um agradecimento. Na roda, nos abraçamos no coletivo, segurando uns as cinturas dos outros, 

nos baixamos e agradecemos o pilão por ter preparado junto com a gente um alimento tão 

saboroso e nutritivo. As crianças foram para casa alegres e satisfeitas e ainda teve gente que 

levou um pouquinho do inhame para casa. 
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4 AS CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA PARA A CONSTRUÇÃO/VIVÊNCIA DOS 

VALORES E DO PERTENCIMENTO AFRO 

“Nossa esteira tem história, muita história pra 

contar...” (José Soares) 

 

Neste capítulo, buscamos vivenciar um movimento dialógico com a intenção de 

analisar os dados produzidos com o grupo co-pesquisador. Dialógico, porque procuramos 

construir reflexões voltadas para a análise e a avaliação de nossas intervenções pretagógicas, 

articulando os dados obtidos com o dispositivo da Contação de Histórias Africanas e os 

conceitos ligados à Pretagogia e à cosmovisão africana, particularmente seus valores e 

ensinamentos. 

Para efeito da pesquisa, tomamos como referencia para as análises, duas 

atividades durante as intervenções realizadas: 1) As contações de histórias africanas. A 

contação da história africana “Os sete novelos” e a contação da história africana “Como o 

Inhame chegou ao Achant”, onde dialogamos com as falas e depoimentos das crianças 

durante a reflexão sobre as histórias contadas; 2) A produção das histórias pelas crianças 

durante as oficinas de contação, onde dialogamos diretamente com as falas contidas nas 

próprias histórias produzidas; 3)  

Apresentamos a seguir, a análise das reflexões das crianças sobre as duas 

atividades de contação de histórias africanas; a análise das histórias produzidas e dos cocos 

elaborados pelas crianças. 

 

4.1 Análise acerca das reflexões das crianças sobre as duas atividades de contação de 

histórias africanas 

 
4.1.1 “Eu senti uma cultura passando por mim”: Sobre o que as crianças mais gostaram 

nas atividades realizadas 

 
Nas oficinas, as crianças vivenciaram movimentos de escutas, de produção de 

material didático, construção de narrativas, dialogando com seu cotidiano e seu contexto 

social, os quais atravessaram e marcaram suas subjetividades, ao mesmo tempo em que 

demonstraram prazer e alegria.  

Na oficina de contação sobre “Os Sete Novelos”, observamos a importância que 

deram para as descobertas. Nos depoimentos abaixo, as crianças destacam com admiração o 
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que gostaram em relação à capacidade, à coragem e à solidariedade dos personagens da 

história: 
Eu gostei da parte que ele teve coragem de falar com a irmã dele e a irmã dele deu 
seu único filho pra ajudar o povo dela, e ela não pensou só nela: pensou nos amigo 
dela (CRIANÇA). 
Eu gostei muito. É, eu gostei muito da história e adorei de saber como o inhame 
chegou ao povo Achant (CRIANÇA). 
Mais interessante foi quando eles conseguiram transformar o novelo de lã, porque 
no começo eles brigavam muito e no final eles acabam se dando bem (CRIANÇA).  
A gente não sabia do país de Gana, essas coisas...(CRIANÇA) 

 

Essa admiração das crianças nos permite inferir com Ramos (2011, p. 78) que  

 
A escuta das historias permite obter resposta(s) a questões que nos intrigam e 
possibilita que nos identifiquemos com os personagens e com eles podermos sorrir, 
gargalhar, chorar, e assim perceber que outros, em circunstâncias diversas, sentem e 
lidam com dificuldades que entenderíamos ser só nossas. [...], porque ouvir historia 
e conhecer outros lugares, etnias, ficar a par de saberes, [...] permite enfim, conhecer 
um pouco de tudo. 

 
Já esta outra criança, enfatiza a vivência que a marcou profundamente e demonstra 

o quanto se sentiu afetada em sua subjetividade pela experiência. 

  
Eu adorei a ideia de pilar, né? porque eu nunca tinha visto um pilão bem grande; tão 
grande desse, né? Pois é! Aí eu senti uma cultura passando por mim. (CRIANÇA). 

 
Esta passagem nos leva a pensar quão forte é o poder de trabalhar com a contação 

de histórias, de modo especial com a tradição oral africana, com contos e histórias afro-

brasileiras, por meio dos quais podemos adquirir conhecimentos provenientes de outras 

culturas. E a afetação da criança com o conto “Os Sete Novelos”, quando afirma que sentiu 

“uma cultura passando por mim” nos lembra de uma passagem em que Kouyaté (BERNAT, 

2013) fala sobre o poder e a força dos contos, quando através deles, mergulhamos numa 

cultura ancestral como a africana. O referido autor afirma: 

 
Ao mergulharmos numa cultural como a africana, ao invés de nos perdermos nela, 
podemos acordar para a força e a riqueza das tradições que estão tão perto de nós, 
mas com que não entramos em contato (BERNAT, 2013, p. 178). 

 
As tradições africanas estão muito perto de nós e não entramos em contato com 

elas por motivos históricos de desvalorização da cultura de matriz africana, por causa do 

racismo que assola nossa sociedade e nos causa grande desconhecimento de nossas próprias 

raízes, afinal, só passamos a conhecer realmente a história de nossas raízes africanas há pouco 

tempo, depois da implementação da Lei 10.639/2003. Não entramos em contato porque só nos 

contaram a história de nosso colonizador, retiraram de nós a oportunidade de conhecermos 
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nossa história verdadeira. Ela não é contada na escola formal, mas seus valores estão em 

nossa religiosidade, em nossas famílias, em nossas comunidades. As marcas de nossa 

africanidade estão conosco, nos acompanham durante nossa trajetória, revelando-se nas 

manifestações mais cotidianas de nossa vida, nos atravessando, passando por nós, “Aí eu 

senti uma cultura passando por mim”, disse a Criança! 

Já as falas dessas outras crianças destacam o “comer junto”, a coletividade, quando 

estas se referiram ao conto “Como o Inhame chegou ao Achant”: 
 
Gostei, porque... todo mundo repartindo, como se fosse uma família, né?  todos 
comendo junto... Foi muito legal! Foi legal, né? comer no coletivo (CRIANÇA) 
É... porque senti uma união e amizade (CRIANÇA) 
Eu achei que isso aqui tava muito bonito, nós comer com as mãos (CRIANÇA). 
Eu acho que tinha uma coisa boa dentro de mim (CRIANÇA). 
Comer em coletivo foi muito legal; tipo em comunidade... porque se sentia mais em 
família... Não me senti mais só, sim em família, com proteção, amigos (CRIANÇA). 
 
 

Como vemos, as crianças destacam aspectos e dimensões do “comer junto”, como 

o repartir, o estar em família, a união e a amizade de estar no coletivo, a boniteza de comer 

com as mãos, o sentir-se comunidade, o sentir-se protegido. 

Todos esses aspectos e dimensões, vividas e destacadas pelas crianças, giram em 

torno da comida, da refeição, que, como podemos notar, não se restringem a ingerir alimento 

sentado numa mesa. É mais que isso para a cultura africana, como assinala Carneiro (2003), é 

também um complexo sistema simbólico de significados sociais, sexuais, políticos, religiosos, 

éticos, estéticos, etc. Conforme o autor, a comida não serve apenas para satisfazer uma 

necessidade biológica, pois ao comermos experimentamos sabores que portam significados 

sociais diversos; comer, como vimos nas falas das crianças, envolvem múltiplos significados 

e podem nos sugerir e despertar muitos sentimentos e práticas sociais: “Eu acho... tinha uma 

coisa boa dentro de mim” (CRIANÇA). 

O sentido e o vivido pelas crianças nessa vivência do “comer junto” nos lembram 

o que disse o filósofo Fábio Pestana Ramos (2009): 

 
a identidade de uma nação, de uma região ou de um grupo, em larga medida, pode 
ser observada pelas suas características gastronômicas, seus rituais de consumo de 
alimentos, sua padronização no compartilhamento da comida, nos acessórios e 
mobiliários utilizados durante a refeição e em uma série de outras características que 
envolvem a temática.( RAMOS, 2009, p. 100) 

 

Não podemos esquecer que muito do que comemos e sentimos ao redor de uma 

mesa de refeição nos foi trazido da África, ou seja, muito de nossos hábitos, práticas sociais, 
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culturais e valores colocados em movimento na hora das refeições foram trazidos da África e 

incorporados a nossa vida cotidiana, sem falar nos alimentos que desse continente vieram, 

como a banana, o café, a pimenta malagueta, o azeite de dendê, o inhame, o quiabo, o 

gengibre, o amendoim, a melancia, o jiló, o coco verde, etc. (ERNANDES, 2013). O cuscuz, 

por exemplo, é um prato que teve sua origem nos mouros da África Setentrional, mas 

especificamente do Egito e do Marrocos, conforme informação de Luís da Câmara Cascudo 

(2004), historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. 

Nas vivências, nem tudo foi acolhido pelas crianças. Vejamos essas falas: 
     Por que a gente não pode ficar em roda, nas cadeiras? (CRIANÇA) 

Eu quero descansar! (CRIANÇA) 
Quando a gente não vai ficar mais em roda? (CRIANÇA) 

 
 As falas revelam certo estranhamento para com as vivências propostas, 

mostram também o enrijecimento do corpo, ambas as atitudes e situações sugerem que a 

escola, porque não dizer a educação de um modo geral, não trabalha com práticas mais 

criativas, autônomas e que suas ações configuram um ambiente estático e estressante para as 

crianças. O corpo é deixado de lado no trabalho educativo e as crianças ficam presas às 

rotinas e às mesmas práticas todos os dias. Essas realidades expressam “a dimensão simbólica 

da escola” (SOUZA, 1998, p.242), “promovem a identidade e constroem o caráter da escola, 

eternizando ou perenizando algumas situações” (DAMATA, 1983, p.24). A manutenção dessa 

identidade fortalece e reforça a estrutura social e as hierarquias estabelecidas entre os 

diferentes sujeitos na escola, consolidando uma ordem pedagógica dura, fechada e mecânica.  

A Pretagogia, ao contrário das muitas abordagens para a sala de aula, defende a 

descolonização do corpo para o ensino e o aprendizado das africanidades na escola, por isso 

que os movimentos circulares são tão importantes nas atividades. A circularidade é um 

princípio da cosmovisão africana. Nela as pessoas se colocam em relações horizontais umas 

com as outras, condição necessária para a vivência da igualdade. Tanto quanto importante é o 

contato com o chão, com a terra, com nossa ancestralidade ali representada, com a força vital 

que dela emana. É a terra que acolhe nossos mortos, que nos dá nosso alimento (PETIT, 

2015).  

 
4.1.2 “Ela pensava nos outros e não só nelas”: Sobre os ensinamentos e valores contidos 

nas reflexões das crianças sobre as histórias contadas 

 
O respeito às mulheres, em especial às matriarcas, se apresenta como importante 

ensinamento nas reflexões das crianças. A fala a seguir é reveladora disso, quando diz: “Nós 
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temos que respeitar as mulheres porque elas merecem quanto mais respeitos que nós, 

homens” (CRIANÇA). No entanto, nas sociedades brasileiras de diferentes épocas, a história 

da mulher negra carrega uma marca de desvalorização e violência. Historicamente, a mulher 

negra no Brasil, tanto as africanas como as afro-brasileiras, tiveram sua maternidade marcada 

pela violação, vendo seus filhos e filhas serem tiradas de seu colo ao nascer ou ao crescer para 

servirem à escravização na Casa Grande. Quando muito, puderam criar seus filhos e filhas 

priorizando as crias das senhoras brancas na amamentação, no cuidado, no afeto, tornando-se 

amas de leite daquelas crias que, muitas vezes, eram irmãs de suas filhas e filhos, geradas em 

condições de estupros pelos Senhores da Casa Grande. Essa marca se expressa fortemente 

ainda nos dias de hoje, em que vivemos numa sociedade racista, machista e patriarcal que 

insiste em subjugar a mulher negra como ser inferior. Os maiores índices de violência 

acometem as mulheres negras, segundo levantamento do Ipea - Atlas da Violência 2017, 

divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada:  

 
Enquanto a mortalidade por homicídio de mulheres não negras (brancas, indígenas e 
amarelas) caiu 7,4% no período analisado (passando para 3,1 mortes para cada 100 
mil mulheres), a mortalidade de mulheres negras teve um aumento de 22%, 
chegando à taxa de 5,2 mortes para cada 100 mil. Esse é um número que está acima 
da média nacional de mulheres assassinadas, que é de 4,5 mortes para cada 100 mil 
habitantes. Outro dado também traz alerta sobre a vulnerabilidade desse grupo: o 
índice de negras que já foram vítimas de agressão subiu de 54,8% para 65,3% entre 
2005 e 2015(ATLAS DA VIOLÊNCIA 2017). 
 

A vida da mulher negra afro-brasileira é uma vida de muitos enfrentamentos e 

privações, sobretudo quando se trata da vivência da maternidade. Suas condições de trabalho 

e salários são inferiores a dos homens, sejam eles negros ou não; sua condição de pobreza, 

principalmente nas comunidades e favelas das periferias das grandes cidades lhes impõe 

situações precárias de cuidado com seus filhos e filhas, seja na saúde, na educação, no lazer. 

Embora nos remetam a um contraditório contexto de violências e violações, as falas das 

crianças também nos dizem sobre solidariedade, sobre resistência, sobre o lugar da mulher 

que cuida de sua comunidade e da geração futura:  
Eu aprendi e gostei da parte da mãe, da Esmeralda, porque ela pensou no povo, 
porque se ela mandasse o único filho dela eles não iam mais passar fome 
(CRIANÇA). 
(...) Ela amava, mas ela teve que deixar ele partir, ela pensava nos outros e não só 
nela (CRIANÇA). 

 

Quando se refere à figura da mulher-mãe do Povo Achant, de Gana, na história de 

como o Inhame chega em sua aldeia, a criança destaca a mulher negra africana. É ela, a 

mulher-mãe quem sacrifica seu amor, sacrifica-se a si mesma dando seu único filho para que 
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a comunidade não morresse de fome. Esse lugar da mulher que cuida, que vive a maternidade 

na forma de como se relaciona com o lugar, com as pessoas, se dá não pelo jeito cuidadoso ou 

afetivo, mas pelo lugar de importância que ela ocupa, o lugar de autoridade, como nos diz 

poética e lindamente Gizelda Melo Nascimento (2008): 
[...] a mulher trama. A mulher negra contorce conspirações de sobrevivência. ‘O 
lado oculto da lua’ fermentado nos becos, vielas, favelas, nas portas dos fundos, nos 
ventres/quintais. Lá onde brotam incessantemente frutos/meninos a sorver 
ensinamentos como seiva generosa e nutridora da Terra-Mãe. Esta raça sobreviverá. 
(NASCIMENTO, 2008, p. 58) 
 

Para a Cosmovisão Africana, as matriarcas, as mulheres merecem muito respeito. 

A Geledes é o culto às ancestrais femininas, às mães, que, segundo Ronilda Ribeiro, citada 

por Eduardo Oliveira (2003), representam o poder feminino na sua relação com o coletivo de 

forma ancestral. O que caracteriza o mistério e o poder da ancestralidade feminina é a sua 

capacidade de criação e gestação da terra “[...] a grande cabaça ventre fecundada. Para tanto 

ela deve ser constantemente ressarcida, restituída e umedecida, pois ela é constantemente 

solicitada para gerar abundância de grãos” (LUZ4 citada por OLIVEIRA, 2003, p. 64). Para a 

maioria das sociedades africanas, as mulheres ocupam um lugar de grande importância tanto 

na vida em comunidade como nas religiões, estas – vida comunitária e religião – 

intrinsecamente ligadas uma a outra. “A organização por gênero é uma possiblidade muito 

antiga em solos africanos” (OLIVEIRA, 2003, p. 69), as comunidades são comunidades 

matrilineares, pois a figura da mulher está relacionada com as divindades da fertilidade e 

fecundidade, com os mistérios da vida, da morte e da criação, pois são seres da gestação 

(OLIVEIRA, 2003). O papel da mulher está ligado também ao lugar das Yabás5 na 

dinamização da relação do Ayê com Orum (da terra com o céu), no controle e domínio das 

forças da natureza como as águas do mar, dos rios, das cachoeiras, o vento, os raios, a terra, a 

lama, enfim no controle e domínio do natural e sobrenatural. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 LUZ, Marco Aurélio. Agadá: dinâmica da civilização africana-brasileira. Salvador: Centro Editorial e Didático 
da UFBA: Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, 1995. 
5 Este termo é usado para identificar as quatro principais representações femininas no panteão dos Orixás, 
cultuados no Brasil, Nanã, Iansã, Oxum e Iemanjá.   
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4.1.3 “A gente aprendeu com os africanos, de geração em geração”: Sobre as percepções 

de si e do outro, que apontam para a identificação de um pertencimento afro das Crianças 

 

Nesta parte de nossa análise dialogamos com as reflexões que as crianças 

apresentaram a partir das histórias contadas, enfatizando aspectos e dimensões ligadas às 

percepções de si e dos outros, evidenciando elementos do pertencimento afro.  

Nas reflexões abaixo, identificamos como as crianças veem o povo negro: 
 
Eu achei eles muito legais, porque eles são ensinamentos também educativos, né, 
pra respeitar idosos... é...lembrar de se lembrar do outro; não lembrar somente de si  
mesmo (CRIANÇA). 

 
 Como vemos, as crianças associam o povo negro aos ensinamentos, ao respeito 

aos idosos, ao lembrar e cuidar do outro, não apenas de si. Explicitam assim aspectos centrais 

da cultura e das relações sociais africanas. O respeito e a importância dos mais velhos, dos 

anciãos, diferentemente do Ocidente, na cultura africana são considerados de outro modo, 

como explica Bernat (2013):  
Ao contrário do ocidente, onde o ancião é visto como alguém que já não tem mais 
nada a contribuir, na África Ocidental quanto mais velho for o homem, mais sua 
palavra terá respeito e atenção. (BERNAT, 2013, p.32)  

Vemos então que os velhos, os anciãos ocupam outro lugar na cultura africana, 

pois eles têm o poder de alterar, com suas palavras sábias, os acontecimentos do mundo; os 

sinais da velhice não são percebidos como degradação ou a partir de preconceitos, pelo 

contrário, esses sinais são venerados junto com as palavras do ancião, pois representam o 

testemunho de experiência e de sabedoria (FONSECA, 2003). 

Outro aspecto destacado na fala da criança diz respeito à relação com o outro, o 

lugar que ele ocupa na vida coletiva: “É lembrar de se lembrar do outro; não lembrar somente 

de si mesmo” (CRIANÇA), aspecto esse que também nos remete ao princípio da 

circularidade, do Ubuntu. Nas palavras de Nogueira (2012) Ubuntu pode ser traduzido 
 
[...] como “o que é comum a todas as pessoas”. A máxima zulu e xhosa, umuntu 
ngumuntu ngabantu (uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas) indica que 
um ser humano só se realiza quando humaniza outros seres humanos. A 
desumanização de outros seres humanos é um impedimento para o 
autoconhecimento e a capacidade de desfrutar de todas as nossas potencialidades 
humanas. O que significa que uma pessoa precisa estar inserida numa comunidade, 
trabalhando em prol de si e de outras pessoas. A ideia de ubuntu atravessa, constitui 
e regula inúmeras comunidades africanas bantufonas.  
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A ideia do autor expressa bem o sentido do “lembrar de se lembrar do outro; não 

lembrar somente de si mesmo”, um outro jeito de falar do Ubuntu pela Criança. Não “lembrar 

somente de si mesmo” é exercer a capacidade de partilhar com as outras pessoas, ser 

generoso, fator indispensável na construção individual; “significa trabalhar junto e fazer do 

resultado dos esforços um campo vasto para circulação e proveito de todas as pessoas” 

(NOGUEIRA, 2012, p. 3). 

Outra fala das crianças faz referência à tradição em relação à história africana, ou 

seja, à tradição oral, quando percebem que suas vidas apresentam marcas e heranças que vêm 

da história desse continente. Afirmar que “a gente aprendeu com os africanos, de geração a 

geração” (CRIANÇA), é inferir que há uma herança que não se perdeu no tempo, está 

presente na memória dos afro-brasileiros. Hampaté Bâ (2010, p.167), citando Tierno Bokar, 

afirma que “[...] A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se 

encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o Baobá, já existe em potencial 

em sua semente”. 

 

4.2 Sobre as histórias produzidas pelas Crianças 
 

Nesta parte do texto iremos apresentar as análises feitas a partir das histórias 

elaboradas pelas crianças sobre os ensinamentos e valores contidos na história africana “Os 

sete novelos”.  

 
História 1 

 
A primeira história criada nos apresenta uma família humilde do interior do Ceará, 

que gostava de dançar e cantar. Essa família também adorava cores. Certo dia, o pai faz sua 

partida para outro plano existencial, deixando sua família triste. Com a morte do pai a família 

começa a passar por necessidades financeiras e a mãe sai em busca de algo para animar seus 

filhos. Ao sair, ela encontra numa rua com muito vento uma sacola com tecidos coloridos. A 

mulher, imediatamente, lembra-se do esposo, pois ele gostava muito de tecidos coloridos. Ao 

voltar para casa os filhos ficam contentes e também se lembram do pai. Os filhos então 

resolvem fazer uma cortina para homenagear o pai. Depois eles começam a criar tecidos e 

passam a se sustentarem financeiramente com a produção. Eles resolvem ensinar as pessoas 

da comunidade, que também passavam por necessidades financeiras, a produzirem tecidos 

como forma de geração de renda e sustentabilidade.  
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Nessa produção didática das crianças percebemos dois fortes elementos da 

cosmovisão africana, como homenagear os falecidos e a tradição oral como forma de 

transmissão do conhecimento. Vejamos a seguir: 
 

A mãe voltou para a casa com a sacola e os tecidos. Os filhos adoraram os tecidos. 
Como eles haviam gostado do tecido resolveram fazer uma cortina em homenagem a 
seu pai. Daí eles passaram a fazer outros tecidos para vender e ganhar dinheiro. Eles 
deram o nome de Kente. Eles também ensinaram outras pessoas a fazerem o Kente, 
para que essas pessoas pudessem também ganhar dinheiro e não passar mais 
necessidade (CRIANÇAS- HISTÓRIA GRUPO 1) 

 

O trecho dessa história traz elementos significativos da cosmovisão africana. O 

primeiro elemento que queremos destacar aqui trata da referência aos ancestrais, por meio de 

uma homenagem que os filhos decidem fazer para o falecido pai. Ao verem os tecidos 

coloridos eles lembram logo de como o pai gostava desse tipo de tecido, dessa forma 

resolvem criar uma cortina para que pudessem homenageá-lo. Ou seja, mesmo o pai não 

estando mais presente na família, os filhos continuam lembrando e respeitando sua memória. 

No cotidiano africano “os mortos são sempre lembrados, estão sempre presentes” (BERNAT, 

2013, p. 46), existe uma grande conexão com os espíritos dos mortos, eles estão presentes no 

cotidiano das famílias, existe uma relação entre mundo visível e mundo invisível. Conectar-se 

com este mundo espiritual, é respeitar a memória e a existência dos ancestrais, aqueles e 

aquelas que vieram antes de nós e que partiram desse plano existencial para outro. É 

exatamente isso que os filhos fazem ao ver um objeto que o pai gostava, eles não hesitam e 

fazem a homenagem. O pai passa para outro plano existencial mas continua presente no 

cotidiano da família. Para a tradição africana a morte não é o fim. Na fala de um personagem 

criado por Mia Couto, escritor moçambicano, ele revela: “Não é enterrar. É plantar um 

defunto. Porque o morto é coisa viva” (COUTO, 2005, p.86 apud BERNAT, 2013, p.81). Se o 

morto continua vivo ele deve continuar sendo lembrado e homenageado. É uma existência 

diferente, mas existe.  “A morte é realmente um começo de outro começo” (BERNAT, 2013, 

p.81).  

O segundo elemento que aparece nesse trecho é a transmissão de saberes para o 

coletivo. Os filhos criam tecidos e conseguem ganhar dinheiro com o ofício, então eles 

resolvem ensinar para as pessoas da comunidade para que elas também consigam se sustentar 

com esse trabalho. Eles não guardaram o conhecimento só pra si, ensinaram para que toda 

comunidade pudesse produzir e que o dinheiro circulasse, gerando uma sustentabilidade 

comunitária e não apenas para uma família. Para as sociedades tradicionais africanas existe 

uma estrutura que agrega a comunidade na produção, isso faz com que as pessoas produzam 
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apenas o que é necessário para a comunidade, nem falta e nem produz excedente. Dessa 

forma, não existe alguém que detém a produção, não existem camadas mais favorecidas em 

detrimento de outras, como afirma Eduardo Oliveira (2006, p. 60),  

 
Toda essa estrutura produtiva impede que um grupo passe a usufruir mais direitos e 
a ter privilégios. A produção suficiente, os instrumentos de trabalho forjados da 
natureza e destinados à produção essencial, impedem que se formem camadas mais 
abastadas em detrimento de camadas desprovidas dos bens necessários à 
sobrevivência. Sendo o trabalho um elemento da produção essencialmente coletivo e 
destinado para toda a comunidade, dificulta-se a formação de camadas sociais 
privilegiadas.  

 
 

Essa experiência de produção coletiva nos revela as possibilidades de crescimento 

e sustentabilidade das famílias, sem geração de desigualdades, colocando todos e todas num 

mesmo patamar tanto para produzir como para usufruir. No trecho da história as crianças 

dizem que a mãe saiu em busca de solução para os problemas que a família encontrava; foi na 

rua, com a presença de um  grande vento, que ela encontra a solução. Ao trazer os tecidos 

para casa, são os filhos que passam a produzir tecido. Os filhos são mais novos que a mãe. A 

mãe parece que foi respeitada pela sua experiência e tempo de vida, dessa forma os filhos que 

foram produzir. Esse também é um tipo de forma de trabalho comum nas sociedades 

africanas, onde os jovens trabalham enquanto os idosos descansam, os jovens ajudam os mais 

velhos e quando estes não conseguem trabalhar mais, eles gozarão de sua velhice recebendo 

tudo o que precisarem. O trabalho é feito em mutirão e baseado na reciprocidade 

(OLIVEIRA, 2006). 

 
História 2 

 
Na segunda história criada pelas crianças, elas apresentam um contexto bem 

particular, muito próximo da realidade delas, levando inclusive o nome da comunidade Maria 

Tomázia. A história inicia com um conflito entre as crianças que só é resolvido com um som 

de um tambor. O tambor é tocado pelo pai de uma das crianças, elas ficam encantadas com 

um som e vão até ele. Chegando perto o pai solicitou que eles fizessem uma roda. O pai tocou 

e cantou uma canção, transmitindo ensinamentos por meio do cantar e tocar. As crianças 

adoram a cantoria e depois vão para casa, no meio do caminho elas encontram uma senhora 

vendendo um tecido africano que ela trouxe de Gana. Um tecido muito importante. O nome 

do tecido é Kente. As crianças ficam encantadas pelo tecido e resolvem comprar mesmo sem 

terem dinheiro, criam uma cota entre si e compram. Elas resolvem pintar no tecido tudo o que 
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aprenderam escutando aquela canção ao toque do tambor. Elas pintaram e depois colocaram a 

pintura em um espaço bem visível para que sempre que elas brigassem, pudessem ir lá olhar 

para o mural, refletir sobre suas ações a partir do que tinha sido pintado ali no passado.  

Nesse segundo enredo criado pelas crianças elas nos trazem os seguintes princípios 

da cosmovisão africana: o conflito e sua resolução por meio da música, a educação 

comunitária e o tempo passado como fonte de construção do presente e do futuro, como 

podemos ver na passagem a seguir: 

      
O pai falou: - Então façam uma roda que eu vou tocar para vocês.  
O pai começou a tocar e a cantar uma canção: - Eu respeito os mais velhos. Eu 
respeito os mais velhos. Meu pai ensinou, a cuidar dos amigos. Meu pai ensinou a 
cuidar do ambiente. O meu pai ensinou a ajudar os amigos. O meu pai ensinou a 
ficar sempre unido (CRIANÇAS- GRUPO 2). 

 

Nessa história, a única coisa que resolve o conflito das crianças é o som de um 

tambor, que é tocado pelo pai de uma das crianças. As crianças vão até esse pai e ao invés de 

brigarem, ele pede que as crianças sentem no chão e comessem a cantar uma canção mediada 

pelo o toque do tambor. Por meio da canção o pai foi ensinando valores sociais para o bem-

estar comunitário. O pai não ensinou apenas para seu filho, cantou para todas as outras 

crianças que estavam envolvidas no conflito, não culpabilizou nenhuma criança, apenas 

cantou e tocou. O pai assume uma postura de pai de todas aquelas crianças, cuidando e 

transmitindo valores, naquele momento ele é responsável por elas. 

A educação e o aprendizado nas comunidades tradicionais africanas acontecem 

principalmente no âmbito comunitário. É responsabilidade de toda a comunidade cuidar, 

ensinar e educar a criança,  

 
Dar à criança um sentido maior da comunidade ajuda-a a não depender de apenas 
um adulto. Assim a criança pode procurar uma pessoa de sua escolha. Se essa pessoa 
não resolver seu problema, ela deve procurar outra. Como seres humanos, somos 
limitados quanto ao que podemos fazer ou dar. Assim, ao educar crianças, 
precisamos definitivamente, do apoio de outras pessoas. É como dizemos: é preciso 
toda uma aldeia para manter os pais sãos. (BURKI-NABÊ SOOBONFU SOMÉ, 
2003, p. 43 apud BERNAT, 2013, p.34) 
     

A aprendizagem comunitária tradicional africana nos apresenta essa 

responsabilidade social de toda a comunidade no cuidado, educação e proteção das crianças. 

Todas as pessoas são responsáveis pelas crianças e não apenas os pais biológicos, podendo 

existir inclusive pais adotivos para crianças e até adultos, mesmo com os pais biológicos 

vivos e em convivência cotidiana (BERNAT, 2013). 
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O pai transmite valores por meio da música, ele traz situações do cotidiano, como 

numa cadeia, onde tudo está interligado. Ele inicia seu ensinamento falando do respeito para 

com os mais velhos. Esse é o princípio que abre sua canção e que norteia a tradição africana, 

pois os mais velhos tem toda uma sabedoria de vida que aprendida ao longo dos anos. Depois 

desse princípio ele apresenta o cuidado que se deve ter com os amigos e com ambiente. A 

solidariedade, o carinho, o afeto, a escuta, a partilha para as pessoas da comunidade são 

essenciais para o bem-estar, para se viver bem. Finaliza trazendo a união, mostrando-nos a 

interligação pessoa-natureza-pessoa, quando essa relação está bem, as coisas fluem, a vida 

caminha. Continuando nessa análise sobre a relação entre as pessoas e a natureza, traremos 

outro elemento que faz parte da tradição nas sociedades africanas, o tempo. Sobre isso 

trazemos um pequeno trecho elaborado pelas crianças: 
Eles colaram no mural da escola, para que quando eles brigassem de novo, eles 
voltassem lá, vissem e possam se reunir de novo e lembrar os momentos felizes que 
eles passam junto quando não estão brigando. (CRIANÇAS- GRUPO 2). 

 
Na história, as crianças pintaram um mural mostrando os momentos felizes em 

comunidade, quando estão juntos entre amigos. Colocaram esse mural em um lugar de fácil 

acesso, para que toda vida que elas precisarem, elas possam voltar lá, identificar e refletir 

sobre valores vividos no passado e possam repensar suas relações.  As crianças trazem nesse 

trecho o princípio Sankofa. A Sankofa faz parte de um conjunto ideográfico, chamado de 

Adinkras que é formado por símbolos, que além de sua beleza estética, apresentam conceitos 

filosóficos, normas e valores sociais (NASCIMENTO E GÁ, 2009), 

Figura 1 - Sankofa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte da Imagem: Internet  
 

A Sankofa representada por este pássaro que tendo as patas posicionadas para 

frente se volta para trás para pegar o seu ovo, traz em seu significado que, “Nunca é tarde para 

voltar e apanhar o que ficou atrás” (NASCIMENTO e GÁ, 2009, p. 40), ou seja, isso nos 

revela a importância de olharmos para o nosso passado, nossa história, nossos ancestrais, para 
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que possamos construir o hoje e o futuro. Aprender com o passado. É exatamente isso que as 

crianças trazem na sua história, afirmando que fizeram um mural e colocaram em um lugar de 

fácil visibilidade, para que quando precisassem, no tempo presente, pudessem recorrer à 

mensagem ali pintada anteriormente. Para os africanos e africanas, a referência de tempo é o 

passado, ele contêm os saberes ancestrais. É no passado que se encontra a identidade, como 

ressalta Eduardo Oliveira (2006), 
O passado como referência primordial da concepção de tempo africana não dá 
margem à imobilidade das sociedades deste continente. Muito pelo contrário! A 
concepção de tempo africana é dinâmica e sujeita a reformulações e mudanças. 
Vive-se no tempo atual. A tradição é continuamente retomada e atualizada. A voz do 
passado é ouvida e merece muita atenção, mas sempre na intenção de orientar e 
organizar o presente. Vive-se o agora, o hoje. O futuro tem alguma importância, é 
claro. Mas é o tempo atual a base do tempo vindouro. (OLIVEIRA, 2006, p. 48) 

 
O tempo é dinâmico e está o tempo todo se refazendo, vai e volta. Ele é circular! 

Como uma roda ancestral do tempo que traz do seu passado a sabedoria necessária para se 

viver o hoje, o agora, sendo este o fio condutor para o futuro.  Dessa forma não é o futuro que 

norteia o presente, mas tudo aquilo que já passou é aprendizado. 

Na terceira história elaborada, as crianças trouxeram muitos princípios presentes 

na cosmovisão africana, como, o quintal, a rua, o cuidado com o outro, para além dos laços 

consanguíneos, os ofícios tradicionais, a música, a dança, o tambor, a importância do segredo 

e a relação comunitária. 

 

História 3 

 
Nesta terceira história elaborada o grupo apresenta uma comunidade periférica 

com problemas sociais. Os moradores brigavam muito. O Joca, protagonista da história, 

morava numa casa humilde e era vizinho da sua avó. No quintal de Joca havia uma grande 

árvore, já no quintal da avó existiam vários animais, de onde ela tirava alimentos como ovos e 

leite. Um dia, a avó de Joca o viu brigando na rua com outras crianças e resolveu chamar 

todas elas para virem na sua casa. Ela preparou uma refeição deliciosa com os alimentos 

retirados do seu próprio quintal e pediu para Joca preparar um tapete para que todos pudessem 

sentar. Joca assim o fez. O tapete ficou lindo e foi um lugar onde todas as crianças sentaram 

para fazerem a refeição. Um rei que apareceu na comunidade ficou sabendo da beleza do 

tapete e quis comprá-lo. A avó, a princípio, não queria vender o tapete, mas depois vendeu, 

pois queria fazer uma viagem para sua terra natal e não tinha dinheiro. Com o dinheiro da 

venda do tapete, ela fez sua viagem tão desejada para a terra onde tinha nascido, levou o neto 
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e um amigo e amiga dele. Ao chegar ela encontrou um tambor, ao ver o tambor Joca logo 

ativou suas memórias, recordando que sua avó sempre tocava para ninar seu sono, essa 

também era a hora em que toda família se agregava. As crianças adoraram o lugar. A avó 

reencontrou um amigo seu de infância, foi muita alegria. O velho contou muitas histórias e no 

final revelou um segredo. Com esse segredo eles conseguiram retornar para a casa e ainda 

reencontraram a mãe e o pai de Joca.  Chegando à comunidade, a avó preparou um banquete 

gostoso, com comidas e muita música  e o restante da comunidade também fez festa.  

Analisaremos aqui os aspectos sobre a relação de cuidado e educação entre adulto 

e criança, mesmo sem possuírem o mesmo laço consanguíneo, a importância do tambor, e o 

segredo como fonte de preservação dos saberes ancestrais, vejamos: 

 
A avó de Joca morava numa casa vizinha a de Joca que também era humilde. No 
quintal dela moravam uma vaca, um cavalo e uma galinha. Depois ela olhou pela 
janela e viu meninos brigando na rua e o Joca estava no meio. Joca convidou os 
amigos dele para a casa da avó, para pegar algumas coisas no quintal. Pegou ovos da 
galinha e leite da vaca. A avó de Joca preparou uma massa. Os amigos de Joca 
deram as maças para a avó, para ela fazer uma torta de maça. A torta era para dá 
para os meninos que estavam com fome. Joca, Maria e João fizeram um tapete bem 
bonito para a casa da avó. O tapete serviu para que todo mundo sentasse lá na casa 
da avó na hora da refeição. Todo mundo comeu a torta de maça na casa da avó, 
inclusive os meninos que estavam brigando na rua (CRIANÇAS- GRUPO 3) 

 

  Esse trecho da história nos presenteia com a grande lição de carinho, afeto e 

cuidado que a avó de Joca tem com ele e com as outras crianças da comunidade. Uma grande 

matriarca, com o coração cheio de amor e generosidade. A avó mesmo tendo visto seu neto 

brigando com outras crianças na rua, não hesitou em convidar todas para irem comer na sua 

casa. Preparou uma bela refeição com alimentos produzidos no seu próprio quintal e ainda 

pediu para o seu neto preparar um tapete para receber as crianças. Como já falamos 

anteriormente a avó de Joca, assume uma atitude maternal e acolhe todas as crianças na sua 

casa.  As crianças estavam brigando na rua e ela ensina sobre coletividade, estar junto, 

partilhar. A avó assume uma postura de cuidado e proteção até mesmo com as crianças que 

não possuem o mesmo laço consanguíneo, aqui nos remetemos novamente ao princípio da 

educação comunitária que perpassa a tradição oral africana. Na África Ocidental é comum 

que crianças ou adultos tenham pais adotivos, mesmo que os pais estejam vivos (BERNAT, 

2013). Sempre vai ter alguém a mais na comunidade que vai estar atenta as outras crianças, as 

outras pessoas, cuidando e educando. Essa ideia de cuidado e educação comunitária se 

contrapõe a ideia que carregamos no Ocidente, onde cada um cuida e educa a criança que 

pariu, tomamos inclusive como exemplo o ditado popular: “Quem pariu Mateus, que 
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balance!”. A criação dentro de um quadrado onde a família sozinha tem o dever cuidar da 

criança sozinha. Uma visão egoísta, solitária e individualizada, enquanto que para as 

sociedades africanas, a educação extrapola as paredes da casa, da família. Não que esteja aqui 

negando a família na tradição africana, pois ela tem forte papel, ela é o início de tudo, mas 

não é somente ela, se expande para o coletivo, para a comunidade. 

Outro elemento muito forte que as crianças apresentam é o tambor: 

 
O Joca queria um tambor. A avó gostava muito de música. A avó tocava muito 
tambor para o Joca dormir. O Joca ficava lembrando dos velhos tempos. Ele se 
lembrou quando a família dele, a mãe e o pai dele, que quando eles iam dormir a avó 
dele ficava tocando o tambor pra ele dormir. Ele lembrou que ele gostava muito, 
então ele queria um tambor também. A avó e Joca viram o tambor e lembraram 
dessa história (CRIANÇAS- GRUPO 3) 

 

Joca, ao ver um tambor, aciona as memórias e lembranças de quando era pequeno. 

Lembra-se de sua avó, a grande matriarca tocando tambor para ninar seu sono, junto ao seu 

pai e sua mãe. Muito interessante ver o tambor como um objeto para embalar o sono, como 

forma de acalentar e relaxar a todos. Nesse trecho da história o tambor é tocado pela avó 

congregando toda a família, tranquilizando e relaxando, como se o tambor pudesse falar, 

cantar envolvendo e embalando a família. Para muitas sociedades africanas o tambor é tido 

como uma fala que possibilita uma linguagem comunicativa sonora que tem o mesmo poder 

da fala humana (SANTOS, 2011). Tendo o tambor o mesmo poder da fala humana, ele pode 

então criar e recriar diversos sentidos, fazeres e saberes em quem escuta seu som, pois sua 

vibração leva força e vida. 

No espírito místico do tambor seguiremos para o próximo trecho da história onde 

as crianças falam sobre segredo: 
 

Eles encontraram um amigo passado da avó dele. Estavam caminhando pela rua e se 
bateram de frente com o velho. O velho começou a falar umas histórias para eles e 
disse: - Eu vou revelar o meu maior segredo para vocês! (CRIANÇAS-GRUPO 3) 

 
O segredo na tradição africana é de grande valor, nem tudo pode ser dito, 

explicado, tudo tem seu tempo. A avó de Joca encontra um grande amigo do passado, esse 

encontro proporcionou um rico momento, onde ele conta histórias e no final resolve revelar 

um grande segredo. Primeiro o ancião preparou sua amiga, a avó e as crianças, contando-lhes 

histórias e só depois foi que fez a revelação, preparou o ouvido e o coração para receberem 

uma grande notícia, neste caso, o segredo. Os segredos são conhecimentos guardados que não 



 65 

podem ser revelados para qualquer pessoa e nem a qualquer hora, como ressalta Bernat 

(2013): 

Ou seja, é preciso tempo e vivência para se ter acesso a certos significados, que 
provavelmente não seriam compreendidos. Por outro lado, penso que é também 
maneira de proteger os significados que precisam ficar ocultos para que a tradição 
se mantenha. (BERNAT, 2013, p. 45) 

           A pessoa precisa está preparada para receber o segredo, ter vivência, mas pode ser 

que não seja o tempo. O segredo é algo realmente que envolve grandes mistérios e energias. 

Os segredos são considerados saberes ancestrais que precisam ser compreendidos no tempo 

certo, por pessoas certas. Esta é uma forma de transmissão oral do conhecimento, cercada de 

mística e encantamento.  

 

4.3 Sobre os Cocos elaborados pelas Crianças 

 
Nesta parte do texto iremos apresentar as análises feitas a partir de trechos dos 

cocos elaborados pelas crianças sobre os ensinamentos e valores contidos na história africana 

“Como o inhame chegou ao Achant”. Escolhemos a produção didática em forma de coco, pois 

na tradição africana a musicalidade é sempre presente. Hampatê Bá (2010), reforça a força 

que a oralidade tem possibilitando a produção ritmo e música. A tradição oral sugere diversas 

possibilidades de criação de manifestações, como, ressalta Sandra Petit: [...] literatura oral 

africana, demonstrando sua riqueza e sua diversidade de manifestações sugerindo uma 

multiplicidade de possibilidades de práticas literárias corporais (PETIT, 2015, p. 108). O coco 

foi escolhido por se tratar de uma manifestação tipicamente nordestina de alegria contagiante, 

como afirma Alessandra Masullo (2015): 

 
Coco é uma prática cultural brasileira presente em toda região Nordeste do país 
(mas, principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Ceará). É possível também encontrar o Coco nos centros urbanos como Recife, João 
Pessoa, Fortaleza, mas sua procedência está nas áreas rurais, de serras e áreas 
litorâneas. A prática do Coco envolve a dança – com movimentos de sapateado, ou 
movimentos de roda, ou movimentos de capoeira, dança em pares ou em fileiras – 
batidas de palmas de mão, música cantada e tocada por seus brincantes e mestres, 
que são acompanhadas por instrumentos percussivos de batuque (quase sempre 
ganzá, alfaia, pandeiro e caixa) ou de cordas (viola de sete ou dez cordas) numa 
atitude alegre, que agrega e envolve as pessoas, festeja, diverte e encanta, podendo 
ser considerado e compreendido como um brinquedo ou uma brincadeira. 
(MASULLO, 2015, p. 23) 

O coco é uma brincadeira que congrega e encanta, por isso sugerimos as crianças 

que criassem letras de coco a partir do que tinham aprendido sobre a história contada. A 

seguir, poder ver as produções. 
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Os cocos produzidos pelos grupos 2 e 4 apresentam a relação com a natureza, e o 

coco elaborado pelo Grupo1 destaca a relação com a terra, como podemos conferir nos 

trechos a seguir: 

 
Tô plantando inhame/Tô plantando inhame/Vem da terra o inhame/  
Assim não passamos mais fome (CRIANÇAS-GRUPO 1) 
A natureza bem protegida promove a união (CRIANÇAS -GRUPO 2) 
Conhecimento sobre a natureza é um segredo/Segredo é muito valioso/ 
A natureza pode curar (CRIANÇAS- GRUPO 4) 

  

No primeiro trecho trazido pelo Grupo 1, a terra cumpre um papel fundante, ela 

gerou o inhame para saciar a fome da comunidade. Foi graças à mãe terra, que com seus 

frutos abençoou os seus filhos e filhas. A adinkra abaixo, Asase Ye Duru, simboliza a 

sacralidade da Mãe Terra (NASCIMENTO e GÁ, 2009), 

Figura 2 - Adinkra Asase Ye Duru 

 
Fonte da Imagem: Internet 

 
 

A terra para as sociedades africanas é considerada sagrada, carrega força 

ancestral, produzindo vida e beleza. O griot Sotigui Kouyaté afirma que a terra é um espírito a 

ser cultuado (BERNAT, 2013). Sendo a terra esse espírito, que merece respeito e 

homenagens, existe na África um gesto tradicional de verter um pouco dágua à terra antes de 

beber, o que mostra que o solo é considerado uma entidade a ser prioritariamente servida, pois 

contém uma força que une o homem a instâncias superiores (KI- ZERBO, 2004, p. 118 apud 

BERNAT, 2013, p. 46). Essa força conecta todos os seres, fazendo com que tudo esteja 

interligado, tudo se crie e se renove.  

A música “Grande Poder”, de autoria de Mestre Verdelinho e interpretada pela 

artista mineira Déa Trancoso, no seu álbum TUM-TUM-TUM ( VERDELINHO, 2015), 

reforça, com poesia e beleza, o poder e sacralidade da Mãe-Terra: 

 
Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento./A Terra deu, a Terra dá, a 
Terra tira. Homi, a Terra cria, a Terra deu, a Terra há. A Terra voga, a Terra dá o 
que tirar. A Terra acaba com toda má alegria. A Terra acaba com o inseto que a 
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Terra cria. Nascendo em cima da Terra, nessa Terra há de viver. Vivendo na Terra, 
nessa Terra há de morrer. Tudo que vive nessa Terra, pra essa Terra é alimento/Deus 
corrige o mundo pelo seu dominamento. A Terra gira com o seu grande poder. 
Grande poder, com o seu grande poder./ Nosso Deus corrige o mundo pelo seu 
dominamento. A Terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu 
grande poder/ Porque no céu a gente vê uma estrelinha, aquela estrela nasce e se põe 
às seis horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem 
outra mais miudinha. Tem uma acesa e outra mais apagadinha. Seis horas da tarde é 
que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder, de noite ela 
brilha em cima do firmamento/ Porque Deus corrige o mundo pelo seu 
dominamento. A Terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu 
grande poder/ Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a 
Terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu grande poder./ O Homi 
aplanta um rebolinho de maniva. Aquela maniva, com dez dia tá inchada. Começa a 
nascer aquela folha orvalhada.Ali, vai se criando aquela obra positiva, muito 
esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz 
crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda a criatura vai servir de 
alimento/Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A Terra gira com o seu 
grande poder. Grande poder, com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo 
pelo seu dominamento. Sei o que a Terra gira com o seu grande poder. Grande 
poder, com o seu grande poder/ Grande poder, com o seu grande poder 
(TRANCOSO, 2006, faixa). 

 

A música nos traz uma série de sentimentos, causando muitas reflexões. A relação 

do “Homem” com a “Terra” se apresenta como um ciclo, no princípio da circularidade, vai e 

volta, cria e se recria. Rotação e translação. Dia e noite. Tudo é circular! Confiar e cuidar da 

terra para que ela possa servir. O cuidado com a terra é secular, é ancestral. Nas sociedades 

africanas ninguém se apropria da terra, do solo, ele deve ser mantido com cuidado e respeito 

para que seja repassado para as futuras gerações, como afirma Eduardo Oliveira (2006): 

Uma das principais características destas sociedades é a não apropriação individual 
do solo e o dever de transmiti-lo da mesma forma às próximas gerações. O homem 
deve ocupar o solo de acordo com os pactos com a terra selados por seus ancestrais. 
Esses pactos demonstram o profundo respeito e a importância arraigada na cultura 
desses povos no que se refere aos ancestres. (OLIVEIRA, 2006, p.59) 

 

  A terra não é apropriada individualmente, ela serve ao coletivo, para a 

comunidade. Os pactos de cuidado e uso da terra são passados de geração em geração. É 

dever da geração atual cuidar da terra, para que a geração futura possa ter o direito de 

usufruir. Ela é sagrada, pertence a Deus, por isso homens e mulheres não tem o direito de 

possuí-la, como ressaltou Hampatê Bá (2010). Quando a terra é cuidada ela gera em seu 

ventre os alimentos necessários para a comunidade, como por exemplo, o inhame quando 

plantado multiplica- se em baixo da terra e ao ser colhido pode se transformar em diversos 

alimentos, é exatamente isso que as crianças trazem na letra de sua música, afirmam que 

plantaram o inhame e a terra lhes devolveu o inhame, podendo assim matar a fome. No trecho 

eles apresentam também um cuidado que tiveram com a terra, para que ela lhes devolvesse o 
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que mereciam. Outro fator principal das comunidades africanas é que não existe excesso na 

produção, gerando a exploração exacerbada da terra, é produzido apenas o necessário para o 

sustento da comunidade, gerando harmonia entre pessoas, terra, natureza, divindade e meio 

social como um todo, pois tudo está interligado. (OLIVEIRA, 2006). Essa interligação está 

presente nos trechos dos cocos dos grupos 2 e 4, quando as crianças revelam: “A natureza 

bem protegida promove a união (CRIANÇAS); Conhecimento sobre a natureza é um segredo. 

Segredo é muito valioso. A natureza pode curar” (CRIANÇAS). Isto é, quando se cuida da 

natureza ela devolve em união, tudo está em harmonia, tudo se entende, a energia flui e a vida 

segue. 

Tudo está interligado e tudo é interdependente. Esse é o segredo da harmonia 

social na África (OLIVEIRA, 2006, p. 59). Essa conexão com a natureza significa dizer 

estabelecer relações com a água, com a terra, com as plantas, mantendo um equilíbrio entre as 

pessoas e a natureza, gerando uma troca de energias. 

Para as religiões de matriz africana tudo é natureza, tudo é vida e movimento. Os 

orixás são a natureza e a natureza são os orixás. Pedras, folhas, águas, vento, raio, trovão, 

metal, esses elementos integrados “promovem a união” (CRIANÇAS).  

No segundo trecho trazido pelas crianças elas se remetem a natureza repleta de 

saberes para a sociedade, mas ao mesmo tempo dizem que esse conhecimento é secreto, ou 

seja, poucas pessoas sabem sobre isso e que esse segredo é valioso, pois a natureza pode 

curar. Nas religiões de matriz africana, Ossain é o orixá que detêm o conhecimento e o 

segredo sobre as folhas, mesmo que elas já estejam espalhadas pelo mundo, pois foi depois de 

um vendaval causado por Iansã que as folhas se espalharam pelo mundo, como nos conta o 

mito iorubá registrado por Pierre Verger (1997), “Ossain, o senhor das folhas”: 

 
Ossain recebera de Olodumaré o segredo das folhas. Ele sabia que algumas delas 
traziam a calma ou o vigor. Outras, a sorte, as glórias, as honras, ou, ainda, a 
miséria, as doenças e os acidentes. Os outros orixás não tinham poder sobre 
nenhuma planta. Eles dependiam de Ossain para manter a saúde ou para o sucesso 
de suas iniciativas. Xangô, cujo temperamento é impaciente, guerreiro e imperioso, 
irritado com esta desvantagem, usou de um ardil para tentar usurpar, de Ossain, a 
propriedade das folhas. Falou do plano à sua esposa Iansã, a senhora dos ventos. 
Explicou-lhe que, em certos dias, Ossain pendurava, num galho de lroko, uma 
cabaça contendo suas folhas mais poderosas. "Desencadeie uma tempestade bem 
forte num desses dias", disse-lhe Xangô. Iansã aceitou a missão com muito gosto. O 
vento soprou a grandes rajadas, levando o telhado das casas, arrancando as árvores, 
quebrando tudo por onde passava e, o fim desejado, soltando a cabaça do galho onde 
estava pendurada. A cabaça rolou para longe e todas as folhas voaram. Os orixás se 
apoderaram de todas. Cada um tomou-se dono de algumas delas, mas Ossain 
permaneceu senhor do segredo de suas virtudes e das palavras que devem ser 
pronunciadas para provocar sua ação. E, assim, continuou a reinar sobre as plantas, 
como senhor absoluto. Graças ao poder (axé) que possui sobre elas. (VERGER 
(1997, p. 21), 
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Ossain continua com seus segredos sobre as folhas, mesmo depois de elas estarem 

espalhadas pelo mundo. Isso não significa dizer que o conhecimento não é acessível a todos, 

mas que cada um possui uma força e um potencial específico, assim como os orixás. E Ossain 

é esse que guarda o segredo que cura as doenças do mundo, promovendo vida e saúde por 

meio de suas folhas, como podemos perceber na música “Salve as Folhas”, da autoria de 

Gerônimo Santana, interpretada pela artista baiana Maria Betânia, no álbum “Brasileirinho ao 

vivo” (SANTANA, 2004), que nos diz: 

 
Kosi Ewé, Kosi Òrìsà/ Ewé-ô, Ewé Orisà/Sem folha não tem sonho/Ewé-ô, Ewé 
Orisà / Sem folha não tem festa/ Ewé-ô, Ewé Orisà /Sem folha não tem vida/ Sem 
folha não tem nada/ Ayé, ayé, ayé, ayé./Quem é você e o que faz por aqui? Eu 
guardo a luz das estrelas, na alma de cada folha. Sou Aròni/ Agué, agué, vem salvar 
as folhas/ Agué, agué vem salvar o verde/Agué, agué, vem salvar a natureza/ Kosi 
Ewé, Kosi Òrìsà. Ewé-ô Ewé Orìsà/ Sem folha não tem festa/ Sem folha não tem 
vida/Sem folha não tem transe/ Sem folha não tem nada. (SANTANA, 2004). 

 

A importância das folhas, a importância da natureza é ressaltada na canção de 

forma enfática “Sem folhas não tem vida, sem folhas não tem nada”, nos garantindo o 

princípio da integralidade entre seres humanos, natureza, ancestralidade e a vida.  

Outro princípio revelado pelas crianças por meio das letras dos cocos, foi a 

Senhoridade, como destacam os grupo 1 e 3: 
 

Respeitar os mais velhos/Que sabem plantar o inhame 
 (CRIANÇAS-GRUPO 1) 
Aprendemos também/ A respeitar os mais velhos 
 (CRIANÇAS- GRUPO 3) 

 
  A senhoridade é um princípio fundamental para as sociedades africanas. Ao longo 

dessa dissertação podemos observar que ele já foi trazido diversas vezes, inclusive na análise 

feita anteriormente dos discursos das crianças a partir das rodas de conversas. Nesse trecho do 

coco as crianças falam da importância de respeitar os mais velhos, pela sua experiência de 

vida e saberes. Foi o saber de uma pessoa mais velha, que sabia como cultivar a terra, tratar o 

inhame que fez a comunidade produzir alimento para saciar a fome. As crianças trazem 

também o fato de terem aprendido sobre o respeito aos mais velhos, isso nos revela que para 

eles esse foi um aprendizado significativo ao longo do processo de realização das oficinas. 

Como já falamos anteriormente, na África a velhice é sinal de respeito, conhecimento e 

sabedoria. A valorização do ancião é prioridade, pois eles possuem conhecimentos guardados 

ao longo do tempo. É exatamente a filosofia Sankofa, aprender com o passado, para viver o 

presente e o futuro e a perpetuação da tradição que se recria com as gerações,  
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Com os velhos é que se pode promover a continuidade da cultura e da educação da 
gente adulta do presente e dos pósteros, das gerações futuras, pois permitem, em sua 
experiência, reviver o que já passou, como as histórias e tradições de um tempo ido, 
mas que permanecem, de alguma maneira, nos rastros de suas lembranças 
partilhadas (NASCIMENTO e RAMOS, 2013) 

 
Respeitar os mais velhos significa respeitar toda uma tradição e história de vida 

guardada nas rugas, no coração, na mente, no sangue e na memória. É pensar a vida de forma 

circular, criando e recriando o movimento vivo, que faz com que a tradição se mantenha por 

meio daqueles que passaram, aqueles que estão e aqueles que ainda virão, esses vínculos 

reforçam um pensamento de coletividade. Dessa forma, o respeito pela senhoridade fortalece 

a ancestralidade, promovendo um senso comunitário (PETIT, 2015). Esse senso comunitário 

também foi trazido pelas crianças no seguinte trecho: 
Vamos fazer uma festa/Pra celebrar a memória/ 
O respeito à memória/ Do nosso vilarejo (CRIANÇAS- GRUPO 1) 
O inhame matou a fome do vilarejo (CRIANÇAS- GRUPO 4) 

  
 As crianças apresentam a importância de celebrar a memória do vilarejo, a 

memória coletiva de fatos acontecidos na comunidade, lembrando situações vividas no 

sentido comunitário, nesse caso homenagear a natureza, o inhame que matou a fome das 

pessoas. Essa também é uma forma de conexão com a natureza, forma de agradecimento por 

tudo que a mãe- terra-natureza oferece para seus filhos e filhas, esse legado é passado de 

geração em geração como ressalta Eduardo Oliveira (2006): 
A construção da tradição é coletiva. Não importa se esta construção é cultural, isto é, 
que ela sofre modificações ao longo da história. O que importa é que ela é capaz de 
identificar os elementos que congregam e caracterizam uma certa visão de mundo. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 120) 

 
Essa festa de homenagem que as crianças falam na música é um fato real, acontece 

em Gana todos os anos o Festival do Inhame. O inhame é um alimento bem popular em vários 

países africanos. O Festival acontece no final da estação chuvosa, quando acontece a primeira 

colheita de inhame do ano, a festa é uma forma de homenagear os ancestrais, é um momento 

de socialização entre todos, agricultores, agricultoras e toda a comunidade. A festa envolve 

tambores e danças. O festival é liderado pelos anciões e o rei que são os primeiros a comerem 

do inhame novo.  (BLOG AFRO E ÁFRICA, 2012). Essa é uma tradição que se mantêm ao 

longo dos anos, guardada na memória das pessoas.  
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Figura 3 - Festival do Inhame 

 
Fonte da Imagem: Internet (Blog Afro e África) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao finalizar o presente trabalho, testemunho através dos caminhos aqui 

percorridos e das intervenções realizadas, o quanto a palavra tem um poder misterioso e o 

quanto ela cria coisas, é portadora da força que anima e vitaliza o ser; o quanto ela mobiliza e 

afeta a existência, como nos ensinaram os teóricos, mestre e mestras com os quais dialogamos 

nesta pesquisa. Foi o que senti trabalhando com a Pretagogia e com a Contação de Histórias 

Africanas, uma experiência metodológica e pretagógica de produção de saberes afro-

brasileiros com as crianças da Escola Municipal Maria de Jesus Oriá Alencar. 

O caminho percorrido para parir o presente trabalho consistiu - como apresentei 

aqui, primeiro, num relato de minha trajetória formativa, onde procurei mostrar meu 

enraizamento no chão das africanidades, evidenciando que desde a infância trago uma paixão 

pela contação de história, mostrando minhas descobertas e experiências no campo do 

pertencimento afro, proporcionadas pelo meu envolvimento e inserção em projetos sociais e 

comunitários, bem como na graduação, nos componentes curriculares que me colocavam 

próxima aos interesses ligados ao trabalho comunitário, sendo que foi mesmo na pós-

graduação, após ter sido aprovada para o mestrado na Faced/UFC, que mergulhei fundo no 

conhecimento da cosmovisão africana, permitindo-me estar aqui agora, finalizando este 

trabalho de pesquisa. Tudo isso discuti no primeiro capítulo desta dissertação. 

Continuando o caminho percorrido de construção da pesquisa, no segundo 

capítulo, busquei apresentar os referenciais teórico-metodológicos que fundamentaram o 

presente trabalho, destacando a Pretagogia e a Contação de História como dispositivo de 

produção dos dados da pesquisa. Nesse momento, enfatizei que a Pretagogia, aporte teórico-

metodológico afrorreferenciado, é uma abordagem para a formação de professoras e 

professores, para a produção de material didático e pesquisa. Da mesma forma, mostrei que a 

Contação de Histórias, tomada como um dos componentes da Pretagogia, tem suas raízes na 

tradição oral e nos princípios da cosmovisão africana, que a fundamenta. 

No terceiro capítulo, debrucei-me na pesquisa propriamente dita, apresentando a 

pergunta que me instigou, o lócus no qual a desenvolvi, caracterizei o grupo-pesquisador e 

defini os procedimentos e instrumentos utilizados na produção dos dados, os quais foram 

analisados no capítulo seguinte. No quarto capítulo, analisei os dados tomando como 

referência duas atividades: as contações de histórias africanas, trabalhando com dois contos: 

“Os sete novelos” e “Como o Inhame chegou ao Achant”; e a produção das histórias pelas 

crianças durante as oficinas de contação. Assim, as intervenções com a Pretagogia e com a 
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Contação de Histórias Africanas, que constituíram o vivido com o grupo co-pesquisador da 

Escola Municipal Maria de Jesus Oriá Alencar, nesta pesquisa, permitiram a identificação de 

vários ensinamentos referentes ao pertencimento afro, um dos objetivos do presente trabalho. 

Estes ensinamentos sistematizam um dos grupos de resultados produzidos com este trabalho, 

os quais são agora destacados nessas considerações finais. 

Um ensinamento inicial relaciona-se ao caráter da Contação de Histórias 

Africanas. Na perspectiva da cosmovisão africana, ela não se restringe à narrativa ou às 

leituras simples de histórias para um determinado público; o vivido da contação de histórias 

africanas neste trabalho pautou-se numa concepção que a considera como um movimento 

criativo e mobilizador de energias vitais do ser humano na sua relação consigo mesmo, com 

os outros e as outras, com o sagrado e com o ambiente, aspectos e dimensões tomadas na sua 

integralidade, circularidade e ancestralidade. Nesse sentido, constitui-se como uma estratégia 

pretagógica fundamental, capaz de desencadear e orientar processos de formação, ensino, 

aprendizagem e pesquisa, trabalhando com o corpo todo e de forma criativa, articulando as 

diferentes dimensões do ser, onde elementos como o universo, a energia vital, a palavra, o 

tempo, a pessoa, a família, a morte, a produção, o poder, a ancestralidade, etc., são 

considerados de forma integrada, interrelacionada, interdependente e circular.  

Nesse grupo de ensinamentos, proporcionados pela contação de histórias 

africanas, também colocamos a descoberta do continente africano pela escola, pelas crianças, 

para além da visão pejorativa e eurocentrada, ensinada e afirmada pelos livros, materiais 

didáticos e abordagens pedagógicas convencionais, os quais reservam e definem um lugar 

inferior para o povo negro, para sua história e culturas. Pelo contrário, a abordagem 

pretagógica, com as intervenções por meio da contação de histórias africanas, mostraram 

muitas descobertas destacadas pelas crianças, entre as quais enfatizamos: a descoberta do 

modo de vida, as posturas e escolhas dos personagens das histórias africanas, ou seja, suas 

capacidades, coragem e solidariedade no enfretamento dos problemas da vida e na relação 

comunitária; destacamos o encontro com o poder e a riqueza das tradições africanas que 

permeiam a vida e as relações sociais do povo brasileiro, presentes em seu modo de vestir, 

comer, de se relacionar na família e na comunidade; vimos como a contação de história ajuda 

a descontruir os obstáculos que se materializam na desvalorização da cultura de matriz 

africana, no racismo, na discriminação e preconceitos contra a população negra e suas 

expressões socioculturais e religiosas; as crianças, pela contação das histórias africanas, 

também destacaram como ensinamento aspectos relativos à alimentação, ao repartir, ao estar 
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em família e comunidade, bem como os valores da amizade e do estar em coletivo, do sentir-

se protegido e de trabalhar com o corpo. 

As intervenções com a contação de histórias também evidenciaram o 

estranhamento das crianças, quando motivadas a pensar e a aprender com o corpo, 

estranhamento esse expresso no desconforto quando solicitamos que elas ficassem no chão e 

que utilizassem o corpo todo para aprender. As intervenções pretagógicas  fizeram emergir o 

desafio relacionado à necessidade da descolonização do corpo para o ensino e o aprendizado 

das africanidades na escola. A resistência de algumas crianças para entenderem e participarem 

das atividades propostas na contação de histórias africanas traz à tona o modelo ocidental de 

escola, com sua rigidez, agenciamentos, estruturas hierárquicas, didáticas e metodologias 

fundadas basicamente no intelecto, desprezando demais dimensões que constituem o ser 

humano, a história e o ambiente no qual vive.  

A contação de histórias africanas e a abordagem pretagógica também destacaram 

a percepção das crianças, mesmo sem aprofundamento, do tema do respeito às mulheres, 

como um ensinamento importante, onde fizemos reflexões acerca das situações de violação de 

seus direitos, da escravização, exploração e violências sofridas por este ser, também muito 

central no contexto social africano; dos enfrentamentos e privações vividas pela mulher negra. 

Não só isso, discutimos o valor e o lugar da mulher negra na cultura africana. 

 O segundo grupo de ensinamentos vividos na contação de histórias africanas 

neste trabalho referiu-se à percepção das crianças quanto ao povo africano, quanto à 

percepção de si mesma e da pessoa africana, nos possibilitando inferir sobre o pertencimento 

afro. Como aspectos importantes ligados a esta dimensão, destacamos: as crianças, a partir 

das vivências com as práticas culturais africanas como pilar o inhame, confeccionar o Kente, 

perceberam a cultura que lhes atravessava “eu senti uma cultura passando por mim”, a cultura 

que lhes tocava, que lhes fazia ser um africano/uma africana “tô sentindo que tô sentindo na 

pele dos africanos”, “um verdadeiro artista africano”; como que encontrar-se com a África e 

com o povo africano naquele momento fosse um encontro consigo mesmo, “senti como se eu 

tivesse feito isso a vida inteira”, como que viver e assumir essa africanidade fosse um alento, 

um descanso, um alívio “socar inhame... senti tirando um peso das minhas costas... fiquei 

mais aliviada”. De imediato, as crianças associaram o povo negro aos ensinamentos, ao 

respeito aos idosos, ao cuidado com o outro, a outra, ressaltando assim aspectos centrais da 

cultura e das relações sociais africanas, com ênfase no papel do idoso, do ancião; enfatizaram 

o princípio da circularidade, do ubuntu, quando refletiram e destacaram o lugar e a 

importância da vida coletiva, do “lembrar de se lembrar do outro”, da outra, não apenas de si 
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mesmo; a descoberta de que “a gente aprendeu com os africanos de geração em geração” foi 

outro elemento identificador do pertencimento afro, na medida em que há o reconhecimento 

de uma herança que não se perdeu no tempo, que nos liga aos nossos ancestrais, nos fazendo 

herdeiros de toda uma cosmologia, ou seja, uma visão e o modo de estar e viver o universo, o 

mundo. 

No terceiro grupo das intervenções pretagógicas com a contação de histórias 

africanas, destacamos os valores e princípios apresentados pelas crianças a partir das histórias 

por elas elaboradas, atividade de produção didática. São muitos os valores e princípios, que 

também afirmam o pertencimento afro. Ressaltamos os seguintes: a homenagem aos falecidos 

e a tradição oral como forma de transmissão do conhecimento; a transmissão de saberes para 

o coletivo; a relação com a produção, sustentada nas atividades familiares e comunitárias, 

onde todos e todas se situam no mesmo nível de organização e partilham igualitariamente os 

bens produzidos coletivamente; o modo de lidar com o conflito e sua resolução por meio da 

música, cuja solução é construída pela educação comunitária, para além dos laços 

consanguíneos; o tempo passado como fonte de construção do presente e do futuro, lugar dos 

saberes ancestrais, da identidade; o cuidado e a educação da criança, tomados como uma 

responsabilidade não apenas da família, mas de toda a comunidade; o valor e a importância da 

dança, do tambor, da música, elementos de promoção e produção da memória e da vivência 

comunitária; o respeito ao segredo, princípio segundo as crianças compreenderam que nem 

tudo pode ser tido e explicado, sem considerar o tempo, respeitando a maturidade e o 

momento apropriado para a revelação, uma vez que se referem aos saberes ancestrais. 

No quarto grupo de saberes e ensinamentos produzidos a partir das atividades 

pretagógicas, decorrentes da produção didática – agora os cocos elaborados pelas crianças – 

enfatizando, portanto, a dimensão da musicalidade, tão central na cosmovisão africana, na 

contação de histórias dos griots africanos, reforçando a oralidade através da produção rítmica. 

Aqui, destacamos o seguinte: um dos cocos apresentou o valor e a importância da terra, 

considerada sagrada, pois carrega a força ancestral, produzindo vida e beleza; outro, ressalta a 

interligação de tudo, mostrando a interdependência existentes no universo, onde a água, terra, 

plantas estão conectados, mantendo um equilíbrio entre as pessoas e a natureza, gerando uma 

troca de energias; o princípio da Senhoridade também foi demonstrado e destacado nos cocos 

cantados e dançados pelas crianças, onde reforçam o papel e o lugar de importância assumido 

pelos mais velhos, mais uma vez destacado pelas crianças nessa produção didática. 

Essas foram as principais contribuições que as intervenções pretagógicas, através 

da contação de histórias africanas, com seus dispositivos nos favoreceram. Podemos afirmar, 
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dentro dos limites assinalados na realização desta pesquisa, que a Pretagogia e a Contação de 

Histórias Africanas têm grande potencial para desencadear processos de ensino e 

aprendizagem visando a construção do pertencimento afro, imprimindo e desenvolvendo 

atividades e vivências capazes de colocar os sujeitos aprendentes em contato com os valores e 

ensinamentos afro-brasileiros, contidos nas contações de histórias africanas.  

Podemos dizer que a Pretagogia e a Contação de Histórias Africanas contribuem 

na implementação da Lei 10.639/2003, na medida em que coloca em movimento abordagens, 

energias e práticas didático-pedagógicas que enfrentam o ambiente escolar e seu modo de 

ensinar e aprender responsáveis pela manutenção das desigualdades sociais, da discriminação 

e preconceito contra a história e a cultura africana e afro-brasileira. Vimos que a Contação de 

Histórias Africanas pode alterar o espaço escolar ocidental, extremamente rígido, fechado, 

hierarquizado e pedagogicamente autoritário no processo de ensino e aprendizagem, 

acionando os dispositivos da criatividade, do envolvimento afetivo, do imaginário e do 

pertencimento, ressignificando os currículos escolares, redefinindo outro lugar e importância 

para a África, sua história e para as heranças que estão entranhadas em nossas vidas, culturas 

e em nosso cotidiano. Dizendo de outro modo, a Pretagogia e a Contação de Histórias 

Africanas podem contribuir para desenvolver e aprofundar os conteúdos referentes à história e 

à cultura afro-brasileira, destacando-se a filosofia e os conhecimentos africanos e afro-

brasileiros, exigidos pela lei acima mencionada, ainda não implementada em sua plenitude. 

Pela contação de histórias africanas podemos trabalhar na escola, didática e pedagogicamente, 

a desconstrução da falaciosa democracia racial; a construção da identidade negra, afirmando 

nossa ancestralidade; a produção de um conhecimento que integra natureza e cultura, tendo o 

corpo como fonte de conhecimento; o respeito à religiosidade afro-brasileira; enfim, contribui 

para a ressignificação da escola como espaço de produção, construção e afirmação do 

pertencimento afro. 

Figura 4 - ADINKRA NKONSONKONSON 

 
Fonte da imagem: Internet 
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 “O elo ou a corrente. Estamos ligados tanto na vida como na morte. Aqueles que 
partilham relações consanguíneas nunca se apartam”. (NASCIMENTO e GÁ, 
2009, p. 146) 

 
Essa dissertação marca um ciclo.  
Tempo de chegada e tempo de partida. 
Meu filho chegou. Minha mãe partiu. 
Mas seguimos na luta, por vida plena, justiça e pela efetivação de direitos fundamentais, 
como, saúde e educação. 
 
Mãe, eu te amo! Estaremos sempre conectadas! 
 
Gratidão! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Inaldete Pinheiro de. Construindo a auto-estima da criança negra.  In:  
MUNANGA, Kabengele.  Superando o racismo na escola. 2.ed. Brasília: MEC, 2005.   
 
BÂ, Hampaté A. A tradição viva. In: VERBO, J-KI.  História geral da África. São Paulo: 
Ática,1982.  
 
________. A Tradição Viva. In: VERBO, J-KI. História geral da África I. Brasília: 
MEC/UNESCO, 2010.  
 
BADOE, Adwoa. História de Ananse. São Paulo: Edições SM, 2006. 
 
BERNAT, Isaac. Encontros com o griot Sotigui Kouyaté. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. 
 
BRASIL. Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 21 dez.1996. Seção 
1,p.5. 
 
______. Lei 10.639/2003 de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", 
e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 10 
jan.2003. Seção 1, p.4. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>.  Acesso em: 26 set. 2017.  
 
CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. 4. ed. São Paulo: Global, 
2004. 
 
CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  
 
CRUZ, Marileia dos Santos. Uma abordagem sobre a história da educação dos negros. In: 
História da educação do negro e outras histórias. Brasília: MEC, 2005. 
 
DAMATTA, R. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
 
EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: 
Nandyala, 2008. 
 
ERNANDES, Marly Ângela Martins. Os desafios da escola pública paranaense na 
perspectiva do professor : cadernos PDE. Paraná: UNESPAR/FAFIPA, 2013. 
 
FAZZI, Rita de Cássia. O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e 
preconceito. Belo Horizonte: Autentica, 2004. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm


 79 

FONSECA, Marcos Vinícius. Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras do século 
XIX. In: ROMÃO, Jeruse; Brasil. MEC. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (Org.). História da educação do negro e outras histórias. Brasília: MEC, 2005. 
FONSECA, Maria Nazareth Soares. Velho e velhice nas literaturas africanas de Línguas 
Portuguesas Contemporâneas. In: BARBOSA, Maria José Sormelate.  Passo e compasso: nos 
ritmos do envelhecer.  Porto Alegre: EdPUCRS, 2003.   
 
HAFNER, Dorinda. Sabores da África: receitas deliciosas e histórias, apimentadas da minha 
vida. São Paulo: Summus, 2000.  
 
INSTITUTO DE PESQUISA APLICADA. Atlas da violência, 2017. Rio de Janeiro: IPEA, 
2017. 
 
LIMA, Heloísa Pires; HERNANDEZ, Leila Leite. Toques do Griô. São Paulo: 
Melhoramentos, 2010. 
 
LOUW, Dirk. Ser por meio dos outros: o ubuntu como cuidado e partilha. Revista UHU, São 
Leopoldo – RS,  v.10, n.4, p.45-49, dez.2010. Disponível 
em:<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=368
7&secao=35>. Acesso em:17 maio 2013. 
 
LUZ, Marco Aurélio. Agadá: dinâmica da civilização africana-brasileira. Salvador: [s.n], 
1995. 
 
MASULLO, Alessandra Sávia da Costa. Na pisada feminina do Coco cearense: saberes, 
lutas, batuques ancestrais e contemporâneos. 2015. 145f. Dissertação (Mestrado em Educação 
Brasileira) - Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira. 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. 
 
MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na escola. 2.ed. Brasília: MEC, 2005. 
 
MBITI, S. John. African Religions and Philosophy. [S.l]:Heinemann, 1969. 
 
MEDEARIS, Angela Shelf. Os sete novelos: um conto de kwanzaa. São Paulo: Cosac Naify, 
2005.  
 
MEIJER, Rebeca A. Valorização da cosmovisão da africana na escola: narrativa de uma 
pesquisa-formação com professoras piauiense. 2012. 189f. Tese (Doutorado em Educação 
Brasileira) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
NASCIMENTO, Elisa Larkim. O simbolismo dos Adinkra In: NASCIMENTO, Elisa Larkim; 
GÁ, Luíz Carlos. Adinkra: sabedoria em símbolos africanos. Rio de Janeiro: Pallas, 2009.  
 
NASCIMENTO, Lidiane Alves do e RAMOS, Marilúcia Mendes. A memória dos velhos e a 
valorização da tradição na literatura africana: algumas leituras. Crítica Cultural (Critic), 
Palhoça, v. 6, n. 2, p. 453-467, jul./dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.acordacultura.org.br/artigos/01112013/a-memoria-dos-velhos-e-a-valorizacao-
da-tradicao-na-literatura-africana-algumas-leituras>.  Acesso em: 24 set.2017. 
 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3687&secao=35
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3687&secao=35
http://www.acordacultura.org.br/artigos/01112013/a-memoria-dos-velhos-e-a-valorizacao-da-tradicao-na-literatura-africana-algumas-leituras
http://www.acordacultura.org.br/artigos/01112013/a-memoria-dos-velhos-e-a-valorizacao-da-tradicao-na-literatura-africana-algumas-leituras


 80 

NOGUERA, Renato. Ubuntu como modo de existir: elementos gerais para uma ética 
afroperspectivista. Revista da ABPN, Goiânia/GO, v. 3, n. 6, p.146-150, jun. 2012. 
 
OLIVEIRA, Eduardo. Cosmovisão africana no Brasil: elementos para uma filosofia 
afrodescendente. Fortaleza: LCR, 2003. 
 
__________. Cosmovisão africana no Brasil: elementos para uma filosofia afrodescendente. 
Curitiba: Gráfica Popular, 2006. 
 
PETIT, Sandra Haydée. Pretagogia: pertencimento, corpo-dança afroancestral e tradição 
oral- contribuições do legado africano para a implementação da lei 10.639/03. Fortaleza: 
EdUECE, 2015 
 
PETIT, S.H.; SILVA, Geranilde Costa e. Pretagogia: referencial teórico-metodológico para o 
ensino de história e cultura africana e dos afrodescendentes. In: CUNHA JÚNIOR, Henrique; 
NUNES, Cícera; SILVA, Joselina da. Artefatos da cultura negra no Ceará. Fortaleza: 
EdUFC, 2011. 
 
RAMOS, Ana Cláudia. Contação de história: um caminho par a formação de leitores? 
Londrina:[s.n], 2011.  
 
RÊGO, Jussara. Territórios do Candomblé: a desterritorialização dos terreiros na Região 
Metropolitana de Salvador. Salvador: EdUFBA, 2010. Disponível em: 
<www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/download/3038/2186>. Acesso em: 12 
maio 2012. 
 
RODRIGUES, Graziela Estela Fonseca. Bailarino-pesquisador-interprete: processos de 
formação. 2. ed. Rio de Janeiro: Funart, 2005. 
 
SANTANA, Gerônimo. Salve as Folhas. In: BETÂNIA, Maria. Brasileirinho ao vivo. Rio de 
Janeiro: Biscoito Fino, 2004.  
 
SANTOS, Eliane Costa. Os tecidos de Gana como atividade escolar: uma intervenção 
etnomatemática para a sala de aula. 2008. 150f. Dissertação (Mestrado em Educação 
Matemática.) - Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
SANTOS, Silvia Maria Vieira dos. Africanidades e juventudes: tecendo confetos numa 
pesquisa sociopoética. 2011. 127f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
SILVA, Geranilde Costa. Pretagogia: construindo um referencial teórico-metodológico de 
base africana, para a formação de professores/professoras. Fortaleza: EdUFC, 2013.  
 
SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. São Paulo: Vozes, 
1988. 
 
________. Formação histórica do Brasil. São Paulo: Difel, 1982 
 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/download/3038/2186


 81 

SOUZA, R.F.de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no 
estado de São Paulo (1890-1910). São Paulo: Unesp, 1998. 
 
VANSINA, J. Tradição oral e sua metodologia. In: História geral da África I: metodologia e 
pré-história da África. 2.ed. Brasília: UNESCO, 2010. 
 
VERGER, Pierre Fatumbi. Lenda africana dos Orixás. Salvador: Corrupio, 1997.  
 
VERDELINHO, Mestre. Grande Poder. In: TRANCOSO, Déa. Tum-tum-tum. Rio de 
Janeiro: Biscoito Fino, 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 
APENDICE A – FOTOS DA OFICINA OS SETE NOVELOS 

 

Foto 1 – Sávia e crianças acordando o corpo num algongamento 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 2 – Inicando a contação da história africana  

 

Fonte – arquivo pessoal da autora 

 

 



 84 

 

 

Foto 3 – Contação da história  

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 4 – Apresentação do Kente 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 5 – Crianças tocando o Kente 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 6 – Crianças produzindo os seus Kente 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 7- Produção do Kente pelas crianças 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 8 – Sávia com as crianças na produção do Kente 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 9 – Crianças apresentando a produção final do Kente 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 10 – Crianças em contato com o tambor 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 11- Crianças experimentando o Kente 

     

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 12 – Material da oficina de contação de história “Os sete novelos” 

  

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 



 89 

 
 
 

APENDICE B – FOTOS OFICINA COMO O INHAME CHEGOU AO ACHANT  

 

Foto 1- Crianças conhecendo o inhame no início da contação 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 2 – Contação da história  

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 3 – Criança representando o personagem Abu durante a contação  

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Foto 4 – Crianças participando da contação representando os personagens da história 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 5 – Crianças durante a contação de história  

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

 

Foto 6 – Crianças e Professora Sandra preparando o inhame 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Foto 7 – Crianças e professora Sandra pilando o inhame 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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APÊNDICE C – CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS REFLEXÕES DAS CRIANÇAS SOBRE AS HISTÓRIAS 
CONTADAS  

QUADRO 1- CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

ENSINAMENTOS/VALORES/O 
QUE MAIS GOSTOU E NÃO 

GOSTOU 

DADOS 

ENSINAMENTOS A não brigar entre si. 

Eu aprendi... porque a gente não deve brigar por pouca coisa, porque, como eles, eles tavam brigando pelo 
um de prato de comida... se tava de dia, se tava de noite...  

Essa história serviu como uma lição pra mim mesmo na minha vida, porque às vezes eu brigo porque meu 
irmão mais velho, às vezes eu penso que ele tem mais comida que a minha. Aí eu brigo (risos). 

Não arranjar confusão... Se ele bater em você, peça se: - “Ôh, por que você fez isso”? [riso] 

Eles brigavam muito, Porque eles queriam só pra eles. Então o rei não ia deixar com eles a herança se eles 
não trabalhassem juntos. E parece que a história que a gente contou um tempo atrás, antes do recreio, 
influenciou nada. Todo mundo brigou no recreio ainda. 

Por causa que... Aham... E sem motivo! [repete] Sem motivo! Outro falava outra coisa, outro falava outra 
coisa... Só brigando, sem motivo. [alguns rumores da plateia sobre a fala dele. Ele continua] Motivo 
totalmente que é um motivo importante, não um motivo que não é importante. 

Isso ensina a viver em união... 

Porque eu aprendi muito com os sete novelos de lã, os sete irmãos... Porque eles começaram a ser 
intrigados e acabaram sendo unido os dois (os sete, né?, quer dizer, porque dois não...). Aí eles ficaram 
tudo unido... 

Quando o pai deles morreram, deixaram uma herança. Aí eles começaram a fazer tecidos, vendiam 
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roupa... Aí eles ficaram com mais... com dinheiro e começaram mais unido, sem briga mais. 

Eles precisaram do conflito para aprender a... viver em comunhão. 

Essa história foi uma lição de vida. 

Porque ele tá falando coisas que... que a pessoa aprende.  

É... lições de vida [risos].  

Não devemos porque qualquer hora nós podemos precisar um do outro e eles não vai tá lá... Como o pai 
deles não tava lá na hora que eles precisava. 

Nós três tava falando aqui, né(?); nós três tava falando que eles eram bondoso e muitas coisas... aí o 
mundo ia ser muito mais melhor, porque se quer dizer que cada pessoa tivesse um pouquinho de bondade, 
de ficar ajudando os outro, mas não... Aí é isso que a gente tava falando aqui. 

É mais ou menos igual à gente, que pra chegar aqui no quinto ano a gente teve que passar pelas outras 
séries, estudar bastante, se esforçar... igual a eles... Pra eles conseguirem ganhar dinheiro, eles tiveram que 
trabalhar juntos e pararem de brigar. 

Essa história me ensinou que eu tenho que amar o meu irmão, porque eu era desunido com o meu irmão 
antigamente, mas agora eu sou unido com meu irmão.  

Bom, eu aprendi que... (como é mesmo?)... compartilhar os momentos é melhor do que brigar... Não... não 
ter só uma opinião; compartilhar sua opinião com os outros... aí... deu isso! 

VALORES A união! 

A Amizade! 

União é você respeitar... 

Porque a mãe dos meninos, ela vai na cidade comprar umas coisas pra eles e acaba encontrando um pano 
todo bonito, e ela vai e lembra do esposo dela que morreu e gostava de muitas cores. 
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Pra mim, eu acho que eles também tiveram uma relação comunitária, porque quando eles receberam a 
herança aí eles quiseram ensinar também como fazia aqueles pano, aí foi eles... 

Pensando que nós tamo unidos... 

 Que... é bom a gente trabalhar unido, que aí a gente faz mais rápido... Sozinho aí a gente ia demorar 
muito.Quando todo mundo tá junto fica muito mais melhor!  

Eu achei legal porque tava todo mundo trabalhando junto e até que ficou bonito 

Sem briga, sem nada. 

Eles perceberam que se eles tivessem ganhado um monte de coisa e os outro pessoal ia ganhar o quê? Ia 
ganhar nada! Aí foi eles perceberam que era melhor eles ensinar a fazer os pano, as linha... um monte de 
coisa! 

Ensinaram pros amigo deles, pras outras pessoa, pros pobre...a como fazer... essas coisa. 

Ajudar um ao outro... [repete] Ajudar um ao outro... 

É Ubuntu! 

Relação com o Todo Maior 

Preocupação com as pessoas que a gente vive, que a gente não deve se importar só com a gente. Porque a 
gente só vive se tiver o outro. 

Respeitar os mais velhos também... E eu aprendi isso... 

A gente pode aprender histórias... aprender a pintar... a trabalhar em grupo... 

A gente aprendeu uma nova história... dos sete irmãos... 

A gente tá fazendo várias coisas novas... A gente também tá descobrindo é... vários desenhos novos, coisas 
novas que antes a gente não desenhava. A gente desenhava os bonecos, casas e outras coisas... 

Eu tô sentindo mais uma inspiração, porque quando a gente pinta, a gente sente uma harmonia, uma 
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inspiração entrando dentro da gente... 

Tô achando bem legal porque... [fala meio aparentemente acanhada] a gente não sabe fazer... eu tô toda 
suja! 

A gente tá fazendo várias coisas novas... A gente também tá descobrindo é... vários desenhos novos, coisas 
novas que antes a gente não desenhava. A gente desenhava os bonecos, casas e outras coisas... 

Eu senti muito bom que a gente sempre fazia as experiências muito boas.  

Fiquei muito inspirada, porque ‘nós’ não sabia nada sobre kentê 

Antes da gente começar a pintar... Eu comecei a me inspirar. Aí, quando eu comecei a pintar com o grupo 
eu me aliviei muito. Eu não sei dizer o que eu senti, mas foi bem legal. Foi muto legal participar e criar 
arte. 

Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto nenhuma história parecida e achei bem interativa. 

Porque a gente tava aprendendo mais quando tava recriando a nossa própria história. 

O QUE MAIS GOSTOU E O 
QUE MENOS GOSTOU 

Por que a gente não pode ficar em roda nas cadeiras? 

Eu quero descansar! 

Quando a gente não vai ficar mais em roda? 

Mais interessante foi...foi...quando eles conseguiram transformar o novelo de lã. 

Porque no começo eles brigavam muito e no final eles acabam se dando bem. 

A gente não sabia do país de gana, essas coisas. 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE C – CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS REFLEXÕES DAS CRIANÇAS SOBRE AS HISTÓRIAS 
CONTADAS 

QUADRO 2 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO O INHAME CHEGOU AOS ACHANTE 

ENSINAMENTOS/VALORES/O 
QUE MAIS GOSTOU E NÃO 

GOSTOU 

DADOS 

 

ENSINAMENTOS 

A gente fez um alimento. 

Sim. Ele primeiro veio cru, né?, em forma de... em redondo, né? A gente... aí... descascaram e bateram ele 

e cozinharam.   

A gente cozinhou... é... pisamos ele num pilão... comemos... falamos pra quê ele servia... 

Já! Lá no interior, minha vó tem um pilão médio, que é pra pilar milho pra dar pras galinha... 

Pensamento no todo maior. 

Preocupação com o todo maior. 

Ubuntu,  

Quando o ubuntu foi pra lá. Se o ubuntun não tivesse ido pra lá o povo não tinha conseguido os Inhame s e 

teriam com certeza teriam morrido de fome. 

Primeiro, é... teve os ensinamentos e os significados,né?... de palavras tipo Ubuntu significa que eu só 

existo porque você existe. e... é... preocupação com o todo maior, que é você pensar não somente em si 
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mesmo, mas também em outras pessoas. 

Eu aprendi que as coisa não pode ser do jeito que a gente quer, mas tem que ser do jeito que... outras 

pessoas pode ajudar... como tem... como... Se a pessoa for pedir... se tiver, um tendo pode te dá. Se não 

tiver, pedir perdão que vai ter... mas tem sua família também que tem pra comer...tem que botar comida na 

mesa. Por isso que às vezes não dá pra dar pra essa pessoa... 

Porque... assim... Não, tia, aí... ele falou com a Esmeralda, né?, que era a irmã dele; e todos não queriam 

entregar o filho, né? E a Esmeralda, a única que tinha só um filho, ela que teve coragem de entregar – 

enquanto outros tinham vários filhos e... não se preocuparam com o todo maior, né? A Esmeralda foi a 

única que se preocupou com toda a tribo e entregou o único filho dela. 

Também teve senhoridade. Quando o Abu foi querer uma opnião primeiro ele foi no pai dele que era mais 

velho. 

Senhoridade,  Respeitar os mais velhos; 

É... eu achei muito legal foi quando o Abu foi pra... perguntar o pai dele... Aí eu me lembrei de um 

mandamento, de um negócio que eu aprendi que é... senhoridade (respeito aos mais velhos). 

É... e teve também... Senhoridade, né, como eu falei... 

Tia é porque eu não conheci minha avó e e nem meu avô é porque eles já morreram. 

Me lembro quando o Abu foi falar com o pai dele, né?, que é senhoridades; e foi falar com o chefe... 

Porque... foi muito bom da parte do chefe ter... até que ter chamado alguns conselheiros pra ajudar ele... 



 99 

porque senão... ele não tinha chegado a uma conclusão. 

Nessa história também teve relação com a natureza, eles plantaram, eles pediram e plantaram. E isso é 

relação com a natureza. 

Relação com a natureza 

Senti que a gente tem que cuidar mais da natureza... não jogar lixo no chão... preservar... 

Nós temos que tem que respeitar as mulheres porque elas merecem quanto mais respeitos que nos homens. 

Não é só os homens tem que respeitar as mulheres também tem que respeitar os homens. Porque tem 

algumas mulheres que matam, pode bater nos homens. E os homens tem que ir na delegacia que dizer pro 

policial e o policial vai lá e resolve 

É verdade nós devemos respeitar as mulheres merecem quanto mais respeito que nós. 

eu aprendi e gostei da parte da mãe. Da Esmeralda. Porque ela pensou no povo, porque se ela mandasse o 

único filho dela. Eles não iam mais passar fome. Mas se não porque ele perguntou pra muitas pessoas e 

ninguém quis. 

Ficar sempre do lado dela protegendo ela nas horas mais difíceis. 

Cuidando da Amizade.  

Ficar sempre junto com ele, ficar fazendo ele ficar feliz. 
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Cuidando da amizade, não deixar ninguém destruir a amizade 

Ela amava mas ela teve que deixar ele partir, ela pensava nos outros e não só nela. 

o filho da Esmeralda teve a preocupação com o todo maior. Eu acho que ele pensou antes de ir ele pensou 

assim, eu vou porque esse povo ta passando fome. Precisa de alimento pra sobreviver e ele pensou 

também que ele também iria gostar se outra pessoa fosse lá pra ele também ele poder comer. Ele teve a 

preocupação com o todo maior de ir pra ajudar os outros também a comunidade que convivia com ele. 

O QUE MAIS GOSTOU E O 
QUE MENOS GOSTOU 

Eu gostei da parte que... ele... ele teve coragem de falar com a irmã dele e a irmã dele deu seu único filho 

pra ajudar o povo dela... e ela não pensou só nela: pensou nos amigo dela... 

Eu gostei de tudo, mas eu gostei mais das histórias, né?, que a tia contavam... O que eu não gostei foi os 

outro ficar ligando, conversando na hora que a tia tava falando... 

Eu gostei de falar sobre as histórias. E o que eu não gostei foi de ficar sentada no chão... 

Eu gostei muito da parte dela, porque se não dependesse dela. Eles iam ficar com fome.  Mas como ela foi 

muito boa. Ela foi e mandou o seu único filho. Era seu único filho, era o que ela gostava mais. Mas ela 

mandou só pra eles não passarem mais fome. 

Eu gostei muito. É... eu gosto muito de histórias... e.. adorei de saber como o inhame chegou ao povo 

Achante. 

Gostei porque... todo mundo repartindo, como se fosse uma família, né?; todos comendo junto... Foi muito 

legal... 
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Achei muito legal porque muitas pessoas só se preocupam... só se preocupam consigo mesmas, né?, não se 

preocupam com os outros... 

Eu nunca tinha visto, mas eu gostei desse... do inhame 

Eu gostei que a irmã dele foi... ajudou ele... que o rei levou o seu único filho... Eu lembro que muitas 

pessoas não queriam deixar os seus filhos irem para a outra comunidade. O que mais chamou minha 

atenção...(:) que a irmã do Abu deixou o seu filho ir, mesmo que ia sofrer... porque o único filho que ela 

tinha. 

Foi legal, né?, comer no coletivo... É... porque senti uma união e amizade 

Achei incrível e foi tudo legal. Gostei muito de [sorri enquanto pronuncia] socar inhame...  

É... Não teve o que eu não gostei... Ah... Dessa oficina do inhame eu gostei da história e da rotina... do 

inhame... 

Eu achei bonito e maravilhoso, por causa que todo mundo gostou... todo mundo quis repetir... por causa 

que achou bom... 

Achei meio esquisito 

Eu achei que isso aqui tava muito bonito, nós comer com as mão... 

FONTE: Elaboração da autora 
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APÊNDICE D – CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS REFLEXÕES DAS CRIANÇAS SOBRE AS HISTÓRIAS 
CONTADAS 

QUADRO 3 - CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS E COMO O INHAME CHEGOU AOS ACHANTE 

PERCEPÇÃO DE SI E DO 
OUTRO/OUTRAS 

DADOS 

PERCEPÇÃO DE SI E DO 
OUTRO 

Eu achei eles muito legal, porque eles são ensinamentos também de... é... educativos, né? (pra respeitar idosos... 

é... lembre de se lembrar do outro; não se lembrar somente consigo mesmo...). 

Não. Sim, eu já tinha visto na televisão, né?, tribos indígenas, tribos africanas..., mas só que eu nunca tinha... 

a gente é... aprendeu com os africanos; de geração à geração 

Usando palavras pra defender o amigos do racismo, usando palavras com quem tá fazendo racismo. Pra ele não 
fazer mais. Tipo que racismo não é coisa boa, não é legal. E se fosse com ele, ele não ia querer que fosse tratado 
assim. 

Bem, Denuncia! Poderia denuncia-lo. Num canto aí de denuncia, ou então na Delegacia.  

Tô sentindo que... tô sentindo na pele dos africanos (tá desenhando no tecido)... 

Um verdadeiro artista (africano)! Um verdadeiro artista africano.. 

...”artista africano”! 

Senti como se eu tivesse feito isso a vida inteira. 

Tô achando muito legal, porque a gente tá vendo mais coisas sobre...a África. 

É... Eu adorei a ideia de... [repete] Eu adorei a ideia de... pilar, né?, porque eu nunca tinha visto um pilão bem 

grande; tão grande desse, né? Pois é! Aí eu senti... eu senti um cultura passando por mim... 
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FONTE: Elaboração do autor. 

 

 

 

Africanidade: caçar peixe, comer feito na fogueira 

Africanidade: a comida, a feijoada. Ah! O cuscuz 

Ao comer com as mãos, é.., eu senti... mesma coisa que eu senti com o pilão: é... cultura. 

foi muito bom. Eu senti até o Ubuntu... 

Eu já tinha visto um pilão, lá na minha tia. Ela mora lá roça 

socar inhame... senti tirando um peso das minhas costas... Fiquei mais aliviada. 

Eu senti uma coisa boa... uma coisa dentro de mim que tava falando: essa coisa vai ser boa... vai ser boa pra você 

e pros seus amigo... (o que sentiu) 

Achei meio esquisito, mas também a gente é... aprendeu com os africanos; de geração à geração 

Eu achei que isso aqui tava muito bonito, nós comer com as mão 

Eu acho tinha um coisa boa dentro de mim... 

Comer em coletivo foi muito legal; tipo em comunidade... porque se sentia mais em família... Não me senti mais 

só, sim em família, com proteção... amigos... 
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APÊNDICE E - CATEGORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS 
E DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 1 - PRIMEIRA HISTÓRIA ELABORADA A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE ANÁLISE/TEMA DADOS  
(HISTÓRIAS ELABORADAS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/MARCADORES 
(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE ESTÃO 

RELACIONADOS AOS VALORES E AO 
PERTENCIMENTO AFRO) 

História 1 

Kente e Família 

 

Observação geral: ao recriar as 
histórias, trazendo o contexto e 
as situações de seu cotidiano, 
as crianças tornam-se 
testemunhas do seu tempo, 
entram em contato com seu 
mundo, construindo sua 
subjetividade e ampliando sua 
visão do mundo. 
 
 
Nessa história as crianças 
trazem a tradição oral presente 
no seio familiar por meio da 
dança e do canto. Depois da 
morte do pai, a família ficou 
triste, passando por 
dificuldades financeiras, mas 
depois a família se reestabelece 

 
No interior de Redenção morava uma família bonita e 
humilde. Apesar de ser humilde, a família era muito 
contente e gostava muito de dançar e cantar. Gostavam 
também de cores. Certo dia o pai faleceu, então a família 
ficou muito triste. 
 
Os irmãos ficaram muito tristes por causa da morte do 
pai, eles passaram por necessidades, então a mãe foi até a 
cidade em busca de algo que animasse os filhos. A mãe 
caminhou, caminhou até chegar em uma rua. A rua era 
muito estreita, deserta e sem nenhum movimento, apenas 
se ouvia o barulho do vento. A mãe achou uma sacola 
com um tecido colorido e bem grande dentro. A mãe logo 
lembrou do seu esposo, porque ele adorava tecidos 
coloridos. 
 
A mãe voltou para a casa com a sacola e os tecidos. Os 
filhos adoraram os tecidos. Como eles haviam gostado do 
tecido resolveram fazer uma cortina em homenagem a 
seu pai. Daí eles passaram a fazer outros tecidos  para 
vender e ganhar dinheiro. Eles deram o nome de Kente. 
Eles também ensinaram outras pessoas a fazerem o 
Kente, para que essas pessoas pudessem também ganhar 

 
 
 

Gostar de dançar e cantar 
Gostar de cores 

 
 
 
 

Tecidos coloridos 
Memória  

 
 
 
 
 

Homenagear, presentear os falecidos, os 
antepassados, os que já partiram 

Kente 
Ensinar o outro a fazer o Kente 

Prática popular de economia solidária 
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quando a mãe encontra uma 
sacola de tecidos coloridos na 
rua. A família resolve 
homenagear o pai com os 
tecidos e depois passa a 
produzir tecidos para sua 
sustentabilidade. Eles também 
partilham e ensinam seu 
conhecimento para outras 
pessoas. 

dinheiro e não passar mais necessidade. 

FONTE: Elaboração da autora 
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APÊNDICE E - CATEGORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS 
E DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 2 - SEGUNDA HISTÓRIA ELABORADA A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE ANÁLISE/TEMA 
 

DADOS  
(HISTÓRIAS ELABORADAS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/MARCADORES 
(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE ESTÃO 

RELACIONADOS AOS VALORES E AO 
PERTENCIMENTO AFRO) 

História 2 

 

Observação geral:  
 
Essa história mostra um conflito entre 
as crianças, elas não conseguem se 
entender, a única coisa que cessa esse 
conflito é o som de um tambor tocado 
pelo pai de uma das crianças. Ao 
encontrar esse pai, o mesmo ensina as 
crianças valores que são transmitidos 
por meio da tradição oral.  
Na rua eles encontram uma senhora 
vendendo tecidos tradicionais de 
Gana, mesmo sem condições de 
comprar, eles se reúnem e compram o 
tecido. Como o tecido é muito 
importante, as crianças resolvem 
pintar nele os ensinamentos aprendido 
com o pai. Elas colocam o tecido 
pintado na escola da comunidade, 
para que todos possam ver e também 
para que elas quando estiverem 
brigando novamente possam oltar lá e 
lembrar quem são a partir de sua 
história  e ensinamentos contidos ali. 

     Era uma vez, oito amigos que estavam jogando baralho no Maria 
Tomázia e depois começaram a discutir: 

    -“Eu vou ganhar!” 

    -“Eu vou ganhar!” 

    -“Sou eu que vou ganhar!” 

     -“Cala a boca!” 

     Depois enquanto estavam discutindo escutaram uma zoada de 
tambor. 

     -“Seu pai toca tambor?” 

     -“Sim, toca!” 

      - “Vamos lá ver!” 

     - “Vamos!” 

      - “Vamos!” 

      Os amigos foram encontrar o pai de um dos amigos. Chegando lá 
ele estava tocando e falou: 

      -“Então vocês querem aprender a tocar?” 

       Os amigos responderam com entusiasmo: “Siiim!’ 

       O pai falou: -“Então façam uma roda que eu vou tocar para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento tradicional ancestral 
 
 
 
 
Circularidade 
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vocês.” O pai começou a tocar e a cantar uma canção:  

“Eu respeito os mais velhos 

Eu respeito os mais velhos 

Meu pai ensinou, a cuidar dos amigos 

Meu pai ensinou a cuidar do ambiente 

O meu pai ensinou a ajudar os amigos 

O meu pai ensinou a ficar sempre unido” 

       Ao terminar de cantar a música o pai perguntou para os meninos 
e meninas se eles haviam gostado e eles responderam dizendo: 
“Siiim!” 

     Depois da cantoria eles estavam indo para casa e chegou uma 
senhora dizendo que estava vendendo um tecido: 

     -“Venham comprar um tecido! Eu trouxe lá da África. Do país de 
Gana.” 

    - “E o tecido é importante?” 

    - “Sim. Quem usa esse tecido são as pessoas que tem mais 
autoridade.”. Respondeu a senhora. 

     - “Qual o nome desse tecido?” 

     - Kente. 

     - O que a gente pode fazer nele? 

     - Eu ouvi vocês tocando a música, então vocês poderiam pintar a 
música aqui. 

     -“ Boa ideia!”. Responderam os amigos. Um deles continuou 
falando: 

     - “Pois vamos fazer uma vaquinha”. Os amigos juntaram o 
dinheiro entre si e compraram o Kente. 

Oralidade 
 
 
 
 
 
Respeito pela experiência e pelo tempo de vida das pessoas 
 
Valores e ensinamentos transmitidos por meio da tradição 
oral 
 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
Viajante 
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       Uma menina falou: “Agora vamos ali comprar tinta para 
começarmos a pintar.” 

       O outro menino continuou: -“É ali no mercadinho.” 

       Depois os garotos foram comprar a tinta. Quando terminaram de 
comprar a tinta foram ao colégio perguntar ao diretor se podiam colar 
no mural da escola, 

    - ”Com licença diretor! A gente pode colar esse tecido na parede 
da escola?” 

    O diretor respondeu: -“Sim” 

     Os amigos continuaram: -“Podemos pintar e depois colar?” 

     O diretor respondeu dizendo sim. 

     Os amigos pintaram no pano a letra da música que haviam 
aprendido, do jeito que a senhora havia mandado. Em seguida eles 
foram apresentar o que haviam pintado:  

     -“A música indica natureza e amizade. A natureza está ali no 
canto dizendo: Onde tem mar, ilhas e margens. Tem a roda onde eles 
respeitam os mais velhos. O mais velho fica no centro da roda. 

     - “Tem o arco-íris da paz.” 

     - “Os pássaros.” 

     Eles colaram no mural da escola, para que quando eles brigassem 
de novo, eles voltassem lá, vissem e possam se reunir de novo e 
lembrar os momentos felizes que eles passam junto quando não estão 
brigando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relação com a natureza 
A roda 
Importância e valor aos mais velhos 
 
 
 
Lembrar quem são. Olhar para a própria história de vida 
Sankofa: Olhar para o passado para construir o futuro. 
 

FONTE: Elaboração da autora 
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APÊNDICE E - CATEGORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS 
E DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 3: TERCEIRA HISTÓRIA ELABORADA A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE ANÁLISE/TEMA 
 

DADOS  
(HISTÓRIAS ELABORADAS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/MARCADORES 
(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE ESTÃO 

RELACIONADOS AOS VALORES E AO 
PERTENCIMENTO AFRO) 

História 3 

Observação geral: 
 
Relata o conflito vivido por 
adultos e crianças em uma 
comunidade periférica.  
 A rua aparenta ser  um espaço 
de brincadeiras e diversão das 
crianças. O quintal da avó do 
Joca era um quintal produtivo, 
com animais que fornecem 
alimentos que servem para o 
seu sustento. O quintal de Joca 
também tem plantas com 
frutos. Dois quintais em 
conexão. O quintal, a árvore é 
um espaço de brincadeira de 
Joca. 
A avó de Joca é uma senhora, 
generosa que cuida e acolhe as 
crianças da rua oferecendo 
comidas feitas por ela, a partir 
dos alimentos vindos do seu 

Numa cidade, num bairro morava uma pessoa pobre, o 
nome dele era Joca. O Joca morava numa rua que tinha 
muitos problemas. Tinha muitas pessoas. Os vizinhos do 
Joca gostavam muito de brigarem entre si. O Joca olhava 
para essa situação e não conseguia entender por que as 
pessoas brigavam tanto. Eles brigavam quando  ficava de 
noite, brigavam quando ficava de dia, brigavam porque 
tinha um gato na rua, brigavam porque tinha um cachorro 
na rua. O tempo todo assim, as pessoas  brigavam muito. 

    Ele vivia numa casa em frente aos outros, que eles 
brigavam muito com ele também. Eles disseram: 

    -“ Saí daí logo! Para de mexer nas nossas coisas!” 

    Então eles continuaram brigando porque morava na 
frente deles. 

    Joca e os vizinhos moravam em casas humildes. 

    A avó de Joca morava numa casa vizinha a de Joca que 
também era humilde. No quintal dela moravam uma 
vaca, um cavalo e uma galinha. Depois ela olhou pela 
janela e viu meninos brigando na rua e o Joca estava no 
meio. Os meninos arrumaram briga com ele.  
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quintal. Para receber as outras a 
avó também pediu que seu neto 
preparasse a casa com um 
tapete que ele mesmo tinha que 
fazer com um tecido muito 
especial. Ou seja, a avó 
preparou a alimentação e  a 
casa para poder receber as 
crianças que viriam. Todo 
mundo comeu junto na casa da 
avó, usando o tapete que havia 
sido feito por Joca. A fama do 
tapete se espalhou e um rei 
apareceu na comunidade 
querendo comprar o famoso e 
especial tapete. O rei compra o 
tapete e a avó usa o dinheiro 
para fazer uma viagem para sua 
terra natal. As memórias de 
Joca começam a aflorar e ele 
lembra que sua avó sempre 
tocava tambor para que ele 
pudesse dormir junto com seu 
pai. No retorno para a a terra 
natal, a avó encontra um velho, 
seu amigo antigo, que revela 
um segredo.Eles voltam para 
casa e isso só foi possível por 
conta do segredo revelado. Eles 
voltam para casa, a avó de Joca 
prepara um banquete com 
comidas e muita música. A 

    No quintal do Joca tinha uma árvore que era cheia de 
maças. O Joca foi recolher as maças.   

     A galinha pulou do quintal da avó para o quintal do 
Joca e comeu algumas maças. 

     A avó ficou com raiva porque os meninos estavam 
brigando porque um queria brincar de uma coisa e outro 
de outra coisa. Eles ficaram indecisos, a avó de Joca 
botou ele pra dentro. Ele foi brincar na árvore grande que 
ele ficava se trepando nela. 

     Ficou de noite, escurecendo... 

     Joca morava sozinho, porque a família dele 
abandonou ele. 

     O Joca levou algumas maças lá pra rua, para entregar 
para um amigo e uma amiga que ele gostava muito. Era o 
João  e a Maria. Ele pegou as maças e deu para Maria e 
João, dividiu dando cinco maças para Maria e cinco 
maças para o João. Só que o resto dos meninos da rua 
estavam com fome e  ficaram com raiva do Joca, porque 
ele só havia dado maças para Maria e João. 

     Joca convidou os amigos dele para a casa da avó, para 
pegar algumas coisas no quintal. Pegou ovos da galinha e 
leite da vaca. A avó de Joca preparou uma massa. Os 
amigos de Joca deram as maças para a avó, para ela fazer 
uma torta de maça. A torta era para dá para os meninos 
que estavam com fome. Joca, Maria e João fizeram um 
tapete bem bonito para a casa da avó. O tapete serviu para 
que todo mundo sentasse lá na casa da avó na hora da 
refeição. Todo mundo comeu a torta de maça na casa da 

 
 
 
A avó 
O quintal 
A rua 
 
 
 
Relação com a natureza 
 
 
 
 
Partilha 
Cuidado com o outro  para além dos vínculos 
consanguíneos 
Criação de objetos (ofícios tradicionais: tecer, 
costurar) 
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comunidade também festeja e 
comem junto em uma grande 
roda. 

 

 

 

avó, inclusive os meninos que estavam brigando na rua. 

    O rei chegou na vila, ele queria um Tapete Kente. O rei 
saiu procurando de casa em casa esse Tapete Kente. Na 
casa da avó do Joca, o rei encontrou o Tapete e disse: 

_” Óóóó que tapete bonito! Eu quero para mim!” 

    O rei perguntou se eles queriam negociar aquele tapete. 
O rei dava o dinheiro e ela iria fazer uma viagem para o 
canto que ela quisesse. O rei deu dinheiro, deu muito 
dinheiro, aí ela pagou uma passagem para viajar. Ela 
viajou para uma cidade que ela gostava muito, a cidade 
natal dela. Na viagem foram junto com a avó, Joca, Maria 
e João. 

     O restante dos meninos foram embora da casa da avó 
do Joca e ficaram muito alegres, porque a torta de maça 
era muito boa. 

     O Joca queria um tambor. A avó gostava muito de 
música. A avó tocava muito tambor para o Joca dormir. 
O Joca ficava lembrando dos velhos tempos. Ele se 
lembrou quando a família dele, a mãe e o pai dele, que 
quando eles iam dormir a avó dele ficava tocando o 
tambor pra ele dormir. Ele lembrou que ele gostava 
muito, então ele queria um tambor também. A avó e Joca 
viram o tambor e lembraram dessa história. O Joca não 
encontrou a família. Eles passaram mais dois dias lá. João 
estava gostando da viagem porque ele gostava de coisas 
perigosas. Ele gostou muito de lá porque foi no zoológico 
e ficou pegando numa cobra. 

    Eles queriam voltar para a casa deles, só que eles 
estavam sem dinheiro, esgotaram todo o dinheiro. Eles 

Viagem na dimensão formadora Hampatê Bá 
(2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambor 
 
A presença e importância do tambor, da música no 
cotidiano  
 
Memórias da infância com música percussiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segredo 
A sabedoria dos mais velhos 
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encontraram um amigo passado da avó dele. Estavam 
caminhando pela rua e se bateram de frente com o velho. 
O velho começou a falar umas histórias para eles e disse: 

    - ”Eu vou revelar o meu maior segredo para vocês!” 

    O velho tirou um baú debaixo de um negócio 
escondido e tirou um mapa mágico de dentro do baú. 
Com esse mapa eles podiam viajar para qualquer canto. 
A avó disse assim: 

     -“ Você poderia fazer um favor pra mim?” 

     O velho respondeu: 

     -“Poderia. Claro. Sim.” 

      - “Você podia dá uma carona para nós?” 

      -“Posso sim! Onde você  mora?” 

      A velha apontou. Eles foram para casa. Voltaram. No 
meio do caminho eles se bateram de frente com a mãe e o 
pai do Joca. Eles estavam voando. Na hora que eles iam 
descendo pra chegar na cidade eles bateram de frente 
com a mãe e o pai do Joca. A avó percebeu logo que era a 
mãe e o pai de Joca, mas Joca não tinha percebido ainda. 
Quando a avó percebeu, correu logo para os braços e já 
foi abraçando. 

     Quando chegaram na cidade reuniu a família toda, 
tocaram tambor, fizeram torta de maça. 

    Antes disso a avó mandou todo mundo ir tomar banho. 
Todo mundo foi pra mesa. Fizeram a torta de maça. 
Tocaram tambor e todo mundo comendo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relação comunitária 
Partilha do alimento 
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    O resto da comunidade estava ao redor de uma 
fogueira comendo marshmallow. 

    O velho veio deixar eles. O velho que trouxe eles de 
volta. Depois ele voltou bem rápido para a casa dele, 
trouxe o baú de tesouro, comprou muitas coisas e fez uma 
fogueira pra todo mundo. Todo mundo ficou reunido 
numa fogueira comendo 

FONTE: Elaboração da autora 
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APÊNDICE F - CATEGORIZAÇÃO DOS COCOS PRODUZIDOS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS E 
DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 1 – PRIMEIRO COCO PRODUZIDO A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE ANÁLISE/TEMA DADOS 
(COCOS PRODUZIDOS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/MARCADORES 
(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE ESTÃO 

RELACIONADOS AOS VALORES E AO 
PERTENCIMENTO AFRO) 

Coco 1  

Observação geral: 

Nesse coco as crianças apresentam a relação 
com a terra. A terra como que gera vida e 
fornece o alimento. O respeito às pessoas 
mais velhas que trazem consigo saberes e 
conhecimentos ancestrais. A festa como 
elemento de homenagear e relembrar a 
memória comunitária. 

 

 

 

Tô plantando inhame 

Tô plantando inhame (bis) 

Vem da terra o inhame   

Assim não passamos mais fome (bis) 

 

Respeitar os mais velhos 

Que sabem plantar o inhame (bis) 

Vamos fazer uma festa  

Pra celebrar a memória (bis) 

 

O respeito a memória 

Do nosso vilarejo (bis) 

 

 

 

Relação com a terra 

 
 
 
 
 
A sabedoria dos mais velhos 
 

 

 

Festa 

Memória 

Relação comunitária 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE F -  CATEGORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS 
E DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 2 – SEGUNDO COCO PRODUZIDO A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE ANÁLISE/TEMA DADOS 
 (COCOS PRODUZIDOS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/MARCADORES 
(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE ESTÃO 

RELACIONADOS AOS VALORES E AO 
PERTENCIMENTO AFRO) 

Coco 2 

Nesse coco as crianças apresentam o núcleo 
familiar como espaço de amor e respeito. A 
conexão é fator de alegria e a interligação 
com a natureza promove a união. 

Filho é amor e respeito 

Mulher é amor e mãe 

Colher é sabor e provando 

Ficar sempre unidos 

Com sorriso, eu vou ficar 

Amiga e amigos também vão ficar 

Meu pai sorridente também vai ficar  

Em união 

Minha mãe orgulhosa também vai ficar 

Em união 

A natureza bem protegida promove a união 

Núcleo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação com a natureza 

FONTE: Elaboração da autora 
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APÊNDICE F - CATEGORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS 
E DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 3 – TERCEIRO COCO PRODUZIDO A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE 
ANÁLISE/TEMA 

DADOS 
(COCOS PRODUZIDOS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/ 
MARCADORES 

(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE 
ESTÃO RELACIONADOS AOS 

VALORES E AO PERTENCIMENTO 
AFRO) 

Coco 3 

As crianças nesse coco falam 
que aprenderam com pessoas 
novas. Contam sobre a história 
escutada, destacando o povo 
Achant, o inhame e os valores 
aprendidos, como respeitar os 
mais velhos e hospedar 
alguém. 

Refrão: 
 Isso foi bem legal, pois é! 
Isso foi bem legal pois é! 
Aprendemos com a Sandra, 
Com a Sávia Augusta e também com o José 
Hoje teve uma história 
Lá do povo Achant 
Descobrimos então, quem pra cá 
Trouxe o inhame 
Aprendemos também  
A respeitar os mais velhos 
É bom hospedar alguém 
A história de novo eu quero 

Circularidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeito aos mais velhos 

Hospitalidade 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE F - CATEGORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS ELABORADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DAS HISTÓRIAS CONTADAS 
E DAS REFLEXÕES NAS RODAS DE CONVERSA 

QUADRO 4 – QUARTO COCO PRODUZIDO A PARTIR DA CONTAÇÃO DA HISTÓRIA OS SETE NOVELOS 

UNIDADES DE ANÁLISE/TEMA DADOS 
( COCOS PRODUZIDOS) 

SIGNIFICADO/CATEGORIAS/MARCADORES 
(ELEMENTOS DAS HISTÓRIAS QUE ESTÃO 

RELACIONADOS AOS VALORES E AO 
PERTENCIMENTO AFRO) 

Coco 4 

O grupo apresentou a relação com a 
natureza, tendo esta como fonte de 
cura e que fornecedora de alimentos. 
Por isso sempre se deve agradece- lá 
e festeja- lá. Também falam sobre a 
importância do segredo. 

Conhecimento sobre a natureza é um segredo 

Segredo é muito valioso 

A natureza pode curar 

O inhame matou a fome do vilarejo 

Por isso o inhame é festejado todos os anos 

Nas festas sempre tem comida 

Que vem da natureza 

 

Conhecimento sobre a natureza  

é um segredo muito valioso 

pode curar e matar a fome 

festa do inhame é pura limpeza 

Relação com a natureza 

Segredo 

Natureza como fonte de cura 

Os alimentos que vem da natureza e alimentam as 
pessoas 

Agradecimento e homenagem a natureza 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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ANEXO A – HISTÓRIA AFRICANA “OS SETE NOVELOS” 

 

 Numa pequena aldeia africana do país de Gana, viviam um senhor e seus sete filhos. 
Depois da morte da esposa, o velho homem tornou-se pai e mãe dos garotos. Os sete irmãos 
eram muito bonitos. A pele deles era tão lisa e escura quanto o ébano mais legítimo. O 
semblante era tão teso e forte quanto a lança de um guerreiro. 

 Mas o velho vivia decepcionado com os filhos. Do raiar do sol até a alta noite, a 
pequena casa da família era preenchida pelo som das discussões entre os irmãos. 

 Tão logo o sol raiava, os irmãos começavam a discutir. Eles discutiam a manhã toda 
sobre como cultivar as plantações. Discutiam a tarde toda sobre o clima. 

 - Está quente- falava o filho do meio. 

 - Não, uma brisa suave está soprando- retrucava o segundo filho. 

 Também discutiam no final da tarde sobre quando voltar para casa. 

 -Logo vai escurecer- ralhava o mais novo. –Vamos terminar esta fileira e começar uma 
nova amanhã.  

 - Mas é muito cedo- observava o terceiro filho. 

- Não vê que o sol está se pondo? – berrava o sexto. 

 E seguia-se essa rotina, até que a lua despontasse e as estrelas brilhassem no 
céu. 

 Na hora do jantar, os rapazes discutiam até que o ensopado ficasse frio e o 
angu estivesse duro. 

- Você deu mais para ele do que para mim- choramingava o terceiro filho. 

- Eu dividi a comida igualmente- dizia o pai. 

- Só isso de comida no meu prato? Vou ficar com fome... –reclamava o mais novo.  

- Se você não quer, então me dê! – esbravejava o ais velho, pegando um pouco de 
carne do prato do irmão. 

- Pare de ser tão  esfomeado!- falava o mais novo.  

E assim prosseguiam noite a pós noite. Muitas vezes a manhã chegava antes do fim do 
jantar. 

Num triste dia, o velho pai morreu e foi enterrado. Na manhã seguinte, ao alvorecer, o 
chefe da aldeia do povo axânti  convocou os irmãos para uma reunião.  

- Seu pai deixou-lhes uma herança- disse o chefe. 
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Os irmãos cochicharam empolgados. 

-Sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o mais velho. 

- Eu sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o filho mais novo. 

- Ele deixou tudo para mim – disse o do meio. – Eu era seu filho favorito. 

- Eh!- exaltou-se o segundo. – É tudo meu! 

Os irmãos começaram a gritar e a empurrar uns aos outros, e logo os sete novelos 
rolavam no chão, distribuindo socos e pontapés sobre quem estivesse ao seu alcance. 

-Parem com isso agora! –gritou o chefe.  

Então os rapazes pararam de brigar. Sacudiram a poeira de suas roupas e sentaram-se 
diante do chefe, olhando-se  ressabiados. 

O pai de vocês decretou que todas as suas posses e propriedades serão divididas 
igualmente- disse o chefe. – Mas, primeiro, vocês terão de aprender a fazer ouro com estes 
novelos de fios de seda  até que a lua surja na noite. Caso contrário, serão esxpulsos de casa 
como mendigos. 

O irmão mais velho recebeu um novelo azul. O segundo, um vermelho. O seguinte, 
um novelo amarelo. Ao irmão do meio foi dado um novelo laranja; ao outro verde; o próximo 
recebeu um novelo preto e o caçula ganhou um novelo branco. Pela primeira vez, os irmãos 
ficaram quietos. 

Disse o chefe, de novo: 

- De agora em diante, vocês não devem discutir entre si, nem erguer o braço com 
raiva, um contra o outro. Se o fizerem, a propriedade e todas as posses de seu pai serão 
igualmente distribuídas entre os aldeões mais pobres. Corram, vocês têm pouco tempo. 

Todos se curvaram perante o chefe e saíram depressa. 

Quando os sete irmãos axântis chegaram à fazenda, algo incomum aconteceu: eles 
sentaram lado a lado, do mais velho ao mais novo, sem dizer nada ríspido. 

- Meus irmãos – disse o mais velho depois de um tempo - , vamos nos dar as mãos e 
selar a paz entre nós. 

- Que nunca tenhamos de discutir ou brigar de novo- completou o irmão mais novo. 

Deram-se as mãos e as apertaram firmemente. 

Pela primeira vez em anos, a paz repousou dentro das paredes daquela casa. 

- Queridos irmãos- disse calmamente o terceiro- , nosso pai nunca nos largaria no 
mundo como mendigos. 
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- Nunca- concordou o irmão do meio. - Não acredito que nosso pai tivesse nos dado a 
tarefa de transformar fios em ouro se ela fosse impossível. 

- E se pequenos pedaços de ouro estiverem escondidos nesses novelos?- disse o irmão 
mais velho.  

O sol brilhou forte no céu. Feixes dourados de luz invadiram o interior da cabana. 
Cada irmão levantou seu novelo, fazendo com que lindas cores brilhassem à luz do sol. Mas 
não havia nada de ouro nos novelos. 

- Receio que não, meu irmão- disse o sexto filho. 

- Mas foi uma boa idéia. 

- Obrigado- agradeceu o mais velho. 

- E se fizermos algo com esses novelos para ganhar um pouco de ouro?- sugeriu o 
mais novo.  

- Talvez possamos fazer tecidos com esses fios e vender- disse o mais velho. – Acho 
que conseguiremos. 

- É um bom plano- ponderou o do meio. - Mas não temos fios suficientes de uma cor 
só para fazer uma peça inteira de tecido. 

- E se traçarmos todos os fios para fazer um tecido multicolorido?- disse o terceiro 
filho. 

- Mas nosso povo não usa roupas com tecidos coloridos- lembrou  o quinto. – Só 
usamos tecidos de uma cor só.  

- Mas podemos fazer um tecido tão especial que todos irão querer usar!- refletiu o 
segundo. 

- Meus irmãos- disse o sexto filho-, vamos terminar mais rápido se trabalharmos todos 
juntos.  

- Sei que podemos conseguir- respondeu o filho do meio. 

Os sete irmãos axântis lançaram-se ao trabalho. Juntos, cortaram madeira para fazer 
um tear. Os mais novos seguravam as peças para que os mais velhos montassem o tear. 

Eles se revezaram para urdir os fios em tecidos com listras e formas que lembravam 
asas de pássaros. Usaram todas as cores: azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, preto e 
branco. 

Em pouco tempo, os irmãos tinham várias peças de lindos tecidos multicoloridos. 

Quando terminaram de urdir os fios, os irmãos se revezaram também para dobrar os 
tecidos coloridos. Então os guardaram em sete cestas e colocaram as cestas sobre a cabeça. 
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Formaram uma fila, começando pelo mais velho até o mais novo, e tomaram o 
caminho da aldeia. O sol vagarosamente trilhou seu percurso dourado sobre o céu, enquanto 
os irmãos seguiam o mais rápido que podiam pela longa estrada poeirenta. 

Assim que chegaram à praça do mercado, os sete axântis gritaram: 

- Venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo! Venham comprar o tecido 
mais maravilhoso do mundo! 

Desdobraram uma peça e ergueram-na, para que todos a pudessem ver. O tecido 
colorido cintilou como o arco-íris, atraindo uma multidão ao seu redor. 

-Oh!- exclamou um aldeão- Eu nunca vi um tecido tão bonito! Que diferente! 

-Ah!- exclamou outro.- Esse tecido é o mais fino da terra! Sinta a textura! 

Os irmãos sorriram, orgulhosos. De repente, um homem vestido com uma magnífica 
túnica abriu caminho pela multidão. Todos recuaram em sinal de respeito, pois era o 
tesoureiro do rei. Ele esfregou o tecido entre suas mãos e o levantou na direção do sol. 

- Quanta beleza!- disse, manuseando o material.- Este tecido será um presente digno 
para o rei! Quero comprar tudo. 

Os sete irmãos cochicharam. 

- Um tecido digno de um rei deve ser adquirido por um preço que só um rei pode 
pagar- disse o mais velho. – O tecido será todo seu por uma sacola de ouro. 

-Negócio fechado- disse o tesoureiro, que estendeu sua sacola em direção aos irmãos, 
derramando várias peças de ouro. 

Os sete axântis correram em direção à cabana do chefe. Uma lua brilhante e prateada 
começava a despontar no céu. Muito ofegantes e pingando de suor, os irmãos se atiraram ao 
chão diante da cabana. 

- Veja, chefe - arfava o mais velho- , transformamos os novelos de fios de seda em 
ouro! 

O chefe saiu da cabana e sentou-se em um banquinho. 

O irmão mais velho esparramou o ouro pelo chão. 

-Vocês brigaram ou discutiram hoje?- perguntou o chefe. 

- Não, meu chefe – respondeu o mais novo. – Estivemos tão ocupados, trabalhando 
juntos, que não tivemos tempo de brigar ou discutir. 

- Então vocês aprenderam a lição que seu pai queria ensinar-lhes -  disse o chefe. – 
Tudo que ele possuía agora pertence a vocês. 

Os irmãos mais velhos sorriram felizes, mas o caçula parecia triste. 
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- E quanto às pessoas pobres da aldeia? Perguntou. – Nós recebemos a nossa herança e 
eles ficaram sem nada. O que eles farão? 

- E se nós ensinássemos a transformar fios em ouro?  - sugeriu o mais velho. 

O chefe sorriu: - Vocês aprenderam bem a lição. 

Os sete irmãos axântis ensinaram seu povo com perfeição. A aldeia tornou-se famosa e 
próspera por seus lindos tecidos multicoloridos. 

Daquele dia em diante, os sete irmãos trabalharam juntos no cultivo da terra.  

E eles trabalham em harmonia, em respeito à memória de seu pai. 
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ANEXO B – HISTÓRIA “COMO O INHAME CHEGOU AO ACHANT” 
 
                   

O povo Achanti nem sempre teve inhames. Na verdade, nos tempos antigos, não havia 
nenhum e, com freqüência achava-se que o alimento não crescia em quantidade suficiente 
para garantir que as famílias não passassem fome, especialmente nas estações de chuva. 

Certo dia, um viajante passou pelo vilarejo achanti trazendo muitas coisas 
desconhecidas, inclusive o inhame. Um rapaz chamado Abu viu aquele inhame, e percebeu 
quão valiosa aquela coisa podia ser para o seu povo. Decidiu que descobriria de onde vinham 
os inhames e que os traria para o seu povo. 

Abu pegou suas armas e foi em busca dos inhames. Para toda pessoa que encontrava, 
perguntava se sabia como encontrar o local de onde os inhames vinham. Algumas pessoas lhe 
disseram que era naquela direção, outras apontavam em outra direção. Ele estava começando 
a se desesperar quando se viu nas cercanias de um declive, em cima de uma montanha, e lá 
estavam: campos e campos de inhames crescendo por toda a parte. Perguntou às pessoas que 
estavam trabalhando nos campos onde podia encontrar o chefe, e foi direto para casa dele. 

Curvado diante do chefe, explicou a sua missão. “Na minha terra”, disse Abu, “não há 
inhames e nosso povo muitas vezes passa fome. Se você pudesse me dar alguns inhames para 
levar e plantar, não passaríamos mais fome.” 

O chefe pensou sobre o assunto e disse: “Preciso falar com os meus conselheiros. “E 
mandou Abu ficar na casa de hóspedes enquanto ele pensava.  

Depois de vários dias, o chefe se dirigiu a Abu e disse: “Gostaria de ajudar o seu povo, 
mas quando as pessoas não sentirem mais fome elas ficarão fortes e talvez decidam declarar 
guerra a seus vizinhos mais fracos”.  

“Isso não acontecerá”, replicou Abu, “porque o meu povo é pacífico. E também não é 
igualmente verdade que pessoas famintas guerreiam para conseguir comida com seus 
vizinhos?” 

“É verdade”, disse o chefe, “mas eu posso estar correndo um grande risco se ajudá-lo. 
Somente me sentirei seguro dando-lhe inhames se você me trouxer um homem de sua tribo 
para viver aqui como hóspede”. 

Então Abu voltou para o povo Achanti e contou ao seu pai a viagem. Terminou 
dizendo: “Pai, você tem muitos filhos. Por que não mandar um deles como hóspede ao chefe 
do inhame para, assim, termos inhames, impedindo que nosso povo não passe fome de novo?” 

Mas o pai de Abu não podia ele próprio mandar um de seus filhos para o exílio. Então 
Abu foi ao encontro dos irmãos e lhes falou da proposta do chefe do inhame. Pediu a cada um 
que mandasse um dos filhos como hóspede e todos, por sua vez, se recusaram. 

Desesperado, Abu voltou para a terra do inhame e disse ao chefe que não tinha 
conseguido achar ninguém disposto a se tornar hóspede. Perguntou se havia mais alguma 
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coisa que ele podia fazer, mas o chefe apenas balançou a cabeça. “Sinto muito”, replicou, 
“mas posso lhe dar os inhames sem segurança”. 

Abu voltou para casa desolado, pois viu que não havia solução. Porém, quando chegou 
ao vilarejo, de repente se lembrou de sua irmã, que também tinha um filho. Correu para a casa 
dela e narrou a sua história. Ela ouviu e depois disse: “Mas eu só tenho esse filho. Se ele for, 
fico sem nenhum.” 

“Então estamos perdidos”, disse Abu. “Você era minha última esperança. Nosso povo 
está condenado a passar fome. “Vendo o seu desespero, a irmã pediu que ele explicasse de 
novo a história dos inhames, e de como eles podiam salvar o seu povo. Finalmente, concordou 
em mandar o filho, pois viu como aquilo podia ser importante para o povo Achanti. 

Quando Abu voltou da terra do inhame, daquela vez trouxe inhames para o seu povo 
plantar. Logo os inhames cresceram e se multiplicaram, e daquele dia em diante sempre 
houve muitos inhames para comer no povoado Achanti. 

Abu censurou o pai e os irmãos por terem recusado mandar os seus filhos à terra do 
inhame. “De agora em diante”, disse, “eu não tenho mais nada a ver com eles. Somente com 
minha irmã se mostrou disposta a arriscar o filho para salvar o nosso povo da fome, e ela deve 
ser honrada por isso. Quando eu morrer, todos os meus bens serão dados ao meu sobrinho, 
que agora está vivendo na terra do inhame, porque ele foi o único que tornou possível 
combater a fome”. 

E vários anos depois, quando Abu morreu velho e rico, seu gado e suas terras não 
passaram para os seus irmãos e filhos, mas para o seu sobrinho, o filho de sua irmã. E o povo 
Achanti, para honrar Abu por lhes ter trazido o inhame, que desde então tornou uma das mais 
vitais colheitas, declarou que todo Achanti deveria seguir o exemplo de Abu. 

E daquele momento em diante, toda vez que um homem morre, ele deixa tudo o que 
possui para o filho de sua irmã. E, além disso, em honra a Abu, o povo Achanti chama as 
famílias de abusua, e o dinheiro emprestado é bosea (de abu-sea), ou “emprestado de Abu”. 

E, até hoje, os meninos herdam suas posses não de seus pais, como ocorre em outras 
terras, mas dos irmãos de sua mãe, assim como o sobrinho de Abu.       
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