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Ora, se estamos dentro da dinâmica entre tradição e contemporaneidade, é preciso 

que se diga: a África também está aqui! Está aqui o tempo todo, envolvendo nossas 

crianças e jovens, animando-os a estruturar suas identidades e erguer a cabeça 

para lidar com os espaços institucionais impregnados do recalque ao que somos, 

enquanto povos descendentes de africanos. 

(LUZ, 2013, p. 25). 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um museu virtual sobre contos africanos 
e itan no ensino fundamental I e foi patenteado em uma escola municipal de 
Salvador. A investigação utilizou a abordagem metodológica intitulada “Design 
Based Research” (DBR) ou Pesquisa de Desenvolvimento, considerando o seu 
aspecto de pesquisa aplicada que reconhece a comunidade participante como 
membro integrado e colaborativo à pesquisa. O projeto tem como instrumentos de 
coleta de dados: a observação participante, o diário de bordo, o protocolo de 
atividades, o gravador de áudio, conversas informais e a entrevista semiestruturada. 
O processo educativo envolveu práticas pedagógicas em duas classes do 4º ano da 
escola referida, com crianças de 9 a 12 anos de idade. As etapas educativas 
contemplaram o estudo de narrativas africanas de origens banto e iorubá, por meio 
de: leituras, exercícios, dinâmicas e oficinas artísticas de desenho, recorte e 
colagem, pintura e teatro, rumo a construção e produção colaborativa do museu 
indicado. O projeto oferece possibilidades ao processo de ensino-aprendizagem da 
temática relacionada a História e a Cultura Afro-Brasileira, enquanto proposta 
descolonizadora que valoriza novos olhares em torno de recursos didático-
pedagógicos, em aproximação a conteúdos digitais, para o combate ao racismo e à 
valorização da diversidade étnico-racial na educação básica.  
 
Palavras-chave: Educação.Museu Virtual.Contos Africanos.Itan.DBR 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work proposes the development of a virtual museum of African and Itan stories 
in the fundamental education, which was patented in a municipal school of Salvador. 
The research used “Design Based Research” (DBR) or Developmental Research as 
methodological approach, considering its feature of applied research that recognizes 
the participant community as an integrated and collaborative member of the 
research. The following instruments of data collection were used during the project: 
participant observation, logbook, protocol of activities, audio recorder, informal 
conversation and semi-structured interview. The educational process involved 
pedagogical practices in two classrooms of the fourth grade of aforesaid school, with 
children from 9 until 12 years old. The educational stages contemplated the study of 
African narratives of banto and Yoruba origins, through: reading, exercises, dynamics 
and artistic drawing workshops, paper collage, painting and acting, with the purpose 
of having a collaborative construction of the above mentioned museum. The project 
offers possibilities to process teaching-learning experiences around the theme 
connected the History and the Afro-Brazilian Culture, while the decolonizing proposal 
values new perspectives around pedagogical resources, bringing it closer to digital 
contents, in order to combat racism and better value racial and ethnic diversity in the 
basic education system. 
 
Keywords: Education.Virtual Museum.African Stories.Itan.DBR 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo parte da problemática que envolve o cenário atual dos currículos 

escolares, no que tange a carência de recursos didático-pedagógicos que deem 

suporte aos livros didáticos e à contextualização dos assuntos ligados a História e a 

Cultura afro-brasileira com as esferas socioculturais dos alunos do Ensino 

Fundamental I. Estes questionamentos culminaram da necessidade de elaborar uma 

proposta educativa para o estudo, a valorização e a disseminação da temática 

referida – de modo a combater os conhecimentos que têm sido difundidos pelas 

abordagens colonizadoras –, por defendermos que o legado africano-brasileiro 

possui uma relevância que ultrapassa o cenário dos processos civilizatórios 

ocorridos no Brasil.  

Com este enfoque, o presente trabalho teve o seguinte desafio: foi necessário 

desenvolver um museu virtual de contos africanos e itan1 ao 4º ano do Ensino 

Fundamental I da Escola Municipal Maria da Conceição Santiago Imbassahy. Para 

isso, elaboramos o museu de forma colaborativa com duas turmas da escola 

indicada e traçamos como objetivo geral: analisar como a utilização pedagógica do 

Museu Virtual de Contos Africanos e Itan no Ensino Fundamental I pôde contribuir 

para a implementação da Lei 10.639/03; e objetivos específicos: pesquisar contos 

africanos e itan oriundos de nações africanas que vieram para a Bahia; interpretar os 

ensinamentos e os valores trazidos nas narrativas trabalhadas; observar como a 

utilização pedagógica do museu virtual pôde revelar contribuições educativas ao 

público da pesquisa. 

As motivações que nos levaram a escolher este tema partem de uma análise 

sobre as nossas experiências escolares e também pessoais. Inicialmente, na 

infância, conhecemos o universo dos filmes, dos contos e das fábulas dos clássicos 

da Disney e dos irmãos Grimm; em momentos particulares, exploramos leituras orais 

de contos e vivenciamos o papel da narradora de histórias. Seguidamente, na 

educação básica, experimentamos atuações teatrais em feiras e em exposições 

culturais, com personagens da cultura africano-brasileira, como Iansã e Menininha 

                                                           
1 Itan é um vocabulário de origem nagô que, de acordo com Póvoas (2004), representa qualquer 
história, seja ela cômica ou sóbria. 
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do Gantois. Contudo, o resgate da memória ancestral adquiriu mais intensidade 

durante a licenciatura em Pedagogia Plena, na Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). Como exemplo, indicamos o período do 7° semestre com a pesquisa 

desenvolvida na disciplina “Referenciais Teórico-Metodológicos da História no 

Ensino Fundamental” que resultou na criação do blog intitulado “A Dona Alcídia de 

Ilhéus”2: este site aborda a história de vida de Alcídia Reis, natural de Santo Antônio 

de Jesus e avó paterna desta pesquisadora. Em um breve paralelo, investigamos os 

contextos sociopolíticos e culturais que acarretaram na sua ida para Ilhéus, 

envolvendo o cenário de luta do povo do campo e de uma família de muitos irmãos. 

Resgatamos nossas vivências arte-educativas na academia, por meio de 

diálogos educativos e performances artísticas, que combatiam a priorização 

exacerbada de clássicos europeus que são reproduzidos na sociedade brasileira. 

Participamos de recontos como: “Negra da Noite”, inspirado na história da Branca de 

Neve; e Iansã, baseado no livro infanto-juvenil de mesmo nome, no qual 

desempenhamos o papel de Iemanjá, a rainha do mar. No processo de conclusão do 

curso, pesquisamos sobre as contribuições educativas dos jogos teatrais ao 

contexto sociocultural dos alunos envolvidos e verificamos uma série de demandas 

ao longo do processo, por meio de microcenas que retrataram: preconceito – de 

esferas sociais, culturais, religiosas, raciais e de gênero – e exclusão. Nessa 

perspectiva, esses recortes nos instigaram a prosseguir na carreira acadêmica, com 

o intuito de aprofundar a observação, a pesquisa e a análise destas questões que 

afetam diretamente os sujeitos nos espaços escolares. 

O nosso direcionamento ao resgate da ancestralidade africano-brasileira 

também foi construído a partir das leituras fílmicas e textuais sobre religiões como o 

Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda. Os encantamentos, o respeito, as dúvidas e 

a fé acerca da filosofia ancestral vêm sendo trabalhados com a aproximação pessoal 

com o universo umbandista e seus ensinamentos educativos que agregam 

abordagens compostas pelas divindades dos orixás e de povos da cultura popular, 

como: os ciganos, os caboclos e os pretos velhos. 

A partir destas experiências e dos diálogos desenvolvidos nas reuniões do 

“Grupo de Pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais 

                                                           

2 Disponível no link: <alcidiailheusbahia.blogspot.com>. 
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Educacionais”, tivemos as seguintes reflexões: porque não preparar os alunos para 

o enfrentamento das injustiças e das desigualdades sociais direcionadas às classes 

minoritárias, ao invés de expor medidas combativas e educativas após o sujeito 

alcançar a idade adulta? 

Com este direcionamento, compreendemos o olhar da praxiologia 

gramsciana, do ponto de vista das possibilidades de qualquer sujeito social construir 

soluções contextuais como esta. Contudo, isso não descarta o compromisso social 

da academia para com a comunidade, tendo em vista a sua responsabilidade com o 

ensino, a pesquisa e a extensão. Acreditamos que esse caminho é propício para 

dialogar, conhecer e aprender juntamente com o comunitário para que, 

seguidamente, haja possibilidade de se estabelecer parcerias como esta que 

priorizamos. 

Neste projeto, valorizamos a importância das esferas socioeducativa e 

acadêmica, por traçarmos propostas pedagógicas à temática afro-brasileira na 

educação básica, tendo como ponto de partida o estudo de contos africanos e itan, 

como recorte da diversidade cultural dos povos bantos e iorubás. Mergulhamos no 

cotidiano escolar como possibilidade de aproximação com as demandas 

apresentadas anteriormente na escola e que precisaram ser ouvidas pelo público 

envolvido, a fim do compartilhamento de saberes que culminaram na produção do 

museu virtual referido. Isso posto, essas etapas foram agregadas ao processo de 

ensino-aprendizagem entre os pares e a capacitação do alunado para o acesso ao 

museu. Profissionais da educação básica e superior poderão ter acesso a esta 

construção, o que permitirá a disseminação do conhecimento de forma processual e 

gradativa, haja vista a via socioconstrutivista deste projeto que resultou no museu. 

A dissertação está organizada em oito capítulos, com as seguintes 

abordagens: a presente introdução; o contexto histórico da temática investigada; os 

princípios teóricos abordados no projeto; a modelagem computacional ao museu 

virtual; a metodologia da pesquisa; a análise dos resultados; recomendações aos 

próximos ciclos de aplicação e por fim, a conclusão.  

O capítulo dois traz um recorte histórico acerca do objeto escolhido nesta 

pesquisa, considerando a impossibilidade de investigarmos todas as narrativas de 

tradição oral, que fazem parte do universo cultural das inúmeras civilizações 
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existentes na África. Nesse sentido, optamos por seguir o contexto histórico com 

base no lócus da pesquisa: uma escola localizada no bairro Beiru, inserido na região 

do Cabula, presente na cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos e 

dessa forma, repleta de bagagens ancestrais de povos bantos e iorubás.  

A seguir, a terceira divisão apresenta a seleção dos princípios teóricos que 

dão suporte ao projeto e, consequentemente, à práxis que realizamos. Nesta 

perspectiva, o texto aponta referências teóricas ao trabalho com: as africanias 

(ancestralidade, arkhé, descolonização e cosmovisão africana); narrativas afro-

brasileiras (tradição oral, contador de histórias, contos africanos e itan); bases legais 

da temática afro-brasileira ao ensino fundamental I (as leis - 9.394/96 e 10.639/03); 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade Cultural; Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e as Orientações e Ações para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais; as linguagens (dialogismo e polifonia); as estratégias de 

ensino e as interações entre os pares (socioconstrutivismo, transdisciplinaridade e 

jogo teatral) e, por fim, as tecnologias (museu virtual). 

A quarta parte do texto, por sua vez, revela os primeiros esboços para a 

modelagem computacional do museu virtual. Com esse intento, o texto aponta ideias 

iniciais que contribuíram à produção do museu, incluindo a seleção de: conteúdos, 

artes, template, apresentação, etc. Considerando o perfil comunitário e colaborativo 

da metodologia Design-Based Research (DBR), a modelagem está em constante 

desenvolvimento, tendo em vista que desenvolvemos, até o momento, o primeiro 

ciclo de aplicação. 

O quinto ponto exibe as abordagens metodológicas deste projeto, de modo a 

traçar os percursos da proposta de pesquisa aplicada, com o destaque para os seus 

ciclos de atuação, inclusões e/ou ajustes. Nesse processo, enfatizamos os caminhos 

relacionados: às categorias de pesquisa priorizadas no primeiro ciclo da 

investigação; à descrição das práticas pedagógicas desenvolvidas e ao uso das 

técnicas selecionadas para a coleta de dados, de modo a aproximar os métodos 

com a análise dos dados. 

O sexto capítulo expõe a análise do trabalho, considerando os dados 

apreciados sob a ótica das categorias utilizadas no primeiro ciclo de aplicação junto 
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a DBR. Nessa perspectiva, entrelaçamos os princípios: da ancestralidade; da 

descolonização; da tradição oral; dos contos africanos e itan; dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais; do dialogismo; do socioconstrutivismo e do museu virtual, 

com os métodos de coleta: lousa escolar, diário de bordo, produções escritas e 

artísticas dos alunos; protocolo de atividades e participação virtual dos educandos 

no museu. 

A sétima divisão traz algumas notas sugestivas para os próximos ciclos de 

aplicação, tendo em vista que a metodologia da DBR valoriza o trabalho contínuo da 

pesquisa, o que está além do prazo cronológico de um projeto firmado para a 

formação acadêmica no nível de mestrado. Além disso, os aspectos socializados 

oferecem ideias para que demais pesquisadores e/ou pessoas interessadas na área 

possam apreciar esses pontos, de modo a verificar novos resultados e avanços em 

prol dos sujeitos que compõem a esfera socioeducativa. 

Por fim, apresentamos a conclusão, de modo a expor criticamente a trajetória 

do projeto, do ponto de vista dos avanços e também das lacunas que foram 

apresentadas e de alguma forma, não atendemos. Nessa perspectiva, consideramos 

que esta etapa é relevante ao amadurecimento acadêmico rumo às próximas 

experiências enquanto educadores e pesquisadores. 
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2 IMPLICAÇÕES DA PESQUISA FRENTE AO CONTEXTO 

HISTÓRICO AFRICANO-BRASILEIRO 

 

 

O presente capítulo visa à reflexão em torno do contexto histórico que se 

aproxima da práxis pedagógica direcionada a este projeto, a fim de construir um 

acervo de contos africanos e itan, por meio de um museu virtual que foi elaborado e 

aplicado em uma escola pública de Salvador. Com esse intuito, buscamos uma 

validação interna, como possibilidade para selecionar as narrativas que foram 

trabalhadas em sala de aula, de acordo com as influências históricas de civilizações 

africanas que povoaram a região da localização escolar. Reconhecemos a dimensão 

que abarca as linguagens étnico-culturais presentes no campo da literatura afro-

brasileira e por isso, priorizamos um recorte contextual à pesquisa, considerando os 

aspectos relevantes ao seu objetivo, embora o campo discutido não se esgote no 

olhar investigativo de uma dissertação de mestrado. Destacamos que este trabalho 

está direcionado aos contos africanos que possuem relação com os ancestrais 

africanos que transitaram pela Bahia, do ponto de vista da cidade de Salvador e, 

mais notadamente, à região do Cabula e do Beiru.     

Acreditamos que a proposta deste projeto aponta desafios, por priorizar 

aspectos culturais de um grupo étnico invisibilizado por práticas tradicionais que 

institucionalizam uma cultura elitista e repercute em esferas socioeducativas e 

políticas. Salientamos o cenário histórico que os povos indígenas e africanos 

experienciaram: a participação deles na história brasileira foi dolorosa, devido à 

condição de escravidão que eles enfrentaram. Sabemos, porém, que o impacto não 

foi só esse, porque enquanto um grupo foi invadido e roubado dentro do próprio 

território, o outro foi sequestrado e retirado do seu solo de origem. Ambos foram 

distanciados de seus valores culturais e da força representativa que é a família e 

suas memórias ancestrais.  

Nesse olhar, considerando que história civilizatória brasileira possui muitos 

episódios, este projeto sinaliza o viés africano, pela aproximação ancestral e a 

construção identitária da pesquisadora deste trabalho com a realidade histórica, 

cultural, ideológica e social africano-brasileira. Esta investigação aborda a temática 
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relacionada aos contos afro-brasileiros enquanto um dos legados ancestrais, que 

resistiram a esse cenário, mas não são institucionalizados na esfera socioeducativa. 

Isso porque a escravização foi freada pela legislação, embora o controle colonizador 

ainda persista nas estruturas históricas, sociopolíticas e econômicas do país, tendo 

como consequência a dominação elitista sobre os grupos excluídos que sofrem 

diretamente as desigualdades sociais. Dessa maneira, a participação social dos 

afro-brasileiros continua desigual, invisível e delimitada por uma parcela elitista: a 

mesma que antes criminalizava o negro escravizado e agora o discrimina como 

forma de preservar o controle europeizante e capitalista. 

A esse respeito, denunciamos a existência do racismo que vem sendo 

construída por um processo histórico, a partir da exploração colonial ocorrida, que 

ultrapassa as questões ideológicas. Nesse sentido, o racismo tem sua abordagem 

transversal, por afetar diversas esferas e classes sociais, de modo a priorizar a 

participação de determinados grupos na sociedade. Esse processo ocorre mediante 

uma institucionalização que estabelece “diferenças civilizatórias e culturais”, por 

meio de estratégias da fenotipização eurocêntrica que define, segrega e exclui 

aqueles sujeitos que possuem descendência africana (MOORE, 2007, p. 247). 

Nessa perspectiva, reconhecemos que os reflexos dessas práticas persistem 

na era contemporânea, inclusive na esfera religiosa, de modo que o alcance desta 

desigualdade é reforçado por um controle institucional, preparado para que a cultura 

afro-brasileira não seja representada. Assim, acreditamos na urgência de uma 

reparação em relação a representatividade do negro nos espaços socioeducativos, a 

exemplo desta proposta de valorização da literatura africana de tradição oral nos 

cotidianos escolares. 

Desse modo, a proposta investigativa deste projeto está engajada nos 

seguintes desdobramentos: de que África(s) estamos falando e como ela(s) se 

aproxima(m) dos recortes desta investigação e da comunidade em que o mesmo foi 

discutido e aplicado, considerando o bairro de localização e o contexto sociocultural 

dos sujeitos envolvidos? Com esta intenção, buscamos o entendimento dos contos 

africanos e itan selecionados, tanto na análise da pesquisadora como da 

comunidade de aprendizagem envolvida. Este processo também exige o 
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entendimento desta temática no Ensino Fundamental I, além da construção de um 

museu virtual e seus aspectos tecnológicos.  

 Consideramos que a proposta de desenvolver um museu virtual embasado 

na metodologia de pesquisa aplicada DBR traz a possibilidade de reafirmar a 

existência do legado cultural africano-brasileiro, de modo a incluir e ampliar 

discussões curriculares deste campo na cultura escolar. Refletimos que as 

tecnologias educacionais voltadas à pluralidade cultural podem permitir o acesso ao 

conhecimento, que por muitos séculos foi reprimido pelo pensamento europeu, além 

de registrar a memória da tradição oral. Assim, a disseminação do conhecimento 

seria uma forma de reafirmar o legado cultural africano no Brasil.  

Com esse intuito, apresentamos a seguir um olhar pedagógico sobre a África 

e suas aproximações com a identidade africano-brasileira, considerando que o 

discurso em torno da temática étnico-racial no âmbito educativo precisa estar 

pautado no reconhecimento de contextos históricos que aproximaram África e Brasil.  

 

2.1 DE QUE ÁFRICA ESTAMOS FALANDO? 

 
Seu Didi: “Falaram muitas mentiras, muitas coisas erradas sobre essa terra. 
Até hoje ainda falam. Pode começar pelo nome. Desde quando aquele 
pedaço de terra passou a ser chamado de África” (CARVALHO, 2012, p. 
19). 

 
 

De que África estamos falando? Da África passiva e permissiva encontrada 

nos livros didáticos ou a que ecoou resistências e lutas em meio às ancestralidades 

africano-brasileiras? Sabemos que a representatividade distorcida do negro no livro 

didático reproduz os obstáculos que barram a ascensão sociopolítica dos 

afrodescendentes no país. Contudo, esta investigação não se esgota no 

descontentamento do que está preservado e institucionalizado, porque acreditamos 

no enfrentamento como forma de combate às desigualdades étnico-raciais e no 

reconhecimento de que a diáspora africana contribuiu para a formação pluricultural 

brasileira. 

A esta conjuntura, a discriminação racial brasileira está além do quesito cor 

da pele, porque existe um fortalecimento em torno dos preconceitos e especialmente 
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do racismo que, muitas vezes, é velado simbolicamente por questões históricas e 

políticas. No contexto escolar, por exemplo, os livros didáticos reproduzem o reflexo 

dessas tensões, haja vista que, de acordo com Silva (2004):  

 
A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial parecem ter 
como causa fundamental o medo que a minoria branca brasileira tem da 
maioria negra e mestiça, e do possível antagonismo a ser gerado a partir da 
exigência de direitos de cidadania e de respeito às suas diferenças étnico-
culturais (SILVA, 2004, p. 31). 

 

Esse movimento torna-se essencial para o combate ao preconceito racial e 

seus reflexos na vida dos alunos, a exemplo da autorrejeição aos aspectos culturais 

e simbólicos da negritude e da sujeição a estereótipos inferiorizantes. Nesse 

aspecto, ponderamos que essa abordagem curricular tem provocado reflexos nas 

práticas educativas, ultrapassando os muros das escolas e violentando os 

educandos do ponto de vista da aprendizagem sobre suas representatividades 

étnicas (SILVA, 2008). 

Esta questão repercute no cotidiano escolar, na medida em que interfere na 

representação dos descendentes de africanos. A esse respeito, a Lei 10.639/03 

direciona a inclusão do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação 

básica e com isso, os educadores têm a possibilidade de contribuir para que as 

crianças negras se aproximem dos “[...] valores dos seus ancestres, do seu solo de 

origem, da sua identidade mítica, das suas comunalidades que estruturam seu estar 

no mundo” (LUZ, 2013, p. 23).  

A ideologia patriarcal europeizante continua fortalecida em algumas obras que 

reforçam uma posição distorcida, na qual apresenta a condição de passividade dos 

negros escravizados (SILVA, 2012). Refletimos que os professores precisam estar 

atentos às questões Étnico-Raciais, de modo a fortalecer a proposta da legislação e 

visar a concretização das leis nas práticas sociais, para que os alunos afro-

brasileiros não acreditem mais na versão de que o negro da história que os 

representa foi aquele personagem – escravo passivo – dos padrões colonizadores e, 

por isso, seus descendentes devem aceitar tal destino.  

Portanto, diante das discussões apresentadas, este projeto considera o 

tratamento ideológico transmitido pela cultura elitista um erro, do ponto de vista da 
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“valorização” distorcida dada aos afrodescendentes. A esse respeito, estes são 

referenciados em algumas escolas, sobretudo, no Dia da Consciência Negra, de 

modo a limitar as discussões pedagógicas acerca da história e cultura afro-brasileira 

em um simples relato de uma escravidão disseminada nos livros didáticos: 

propagando a construção de escravizados obedientes e submissos. Logo, insistimos 

em defender que o museu virtual construído neste trabalho pode ultrapassar as 

distorções indicadas – no sentido de combater e não trazer essas limitações –, por 

acreditar que a cultura afro-brasileira possui uma força ancestral enraizada em 

trajetórias de heróis africanos que lutaram a favor da resistência de suas histórias, 

religiões e ensinamentos que brotaram desde o território de origem e permanecem 

vivos na contemporaneidade. A proposta educativa defendida neste processo é, 

justamente, disseminar as memórias ancestrais na cultura escolar, para que os 

afrodescendentes e demais brasileiros conheçam versões históricas diferentes das 

que eles costumam aprender.  

Nesta problemática, ponderamos: como a África reagiu à diáspora e por que o 

livro didático não fala da África da resistência? A quem interessa a propagação de 

um rótulo ao negro que foi escravo, ao invés de se falar do escravizado? 

Compreendemos a intencionalidade elitista na manutenção dos privilégios 

sociopolíticos e econômicos, quando subalterniza a condição histórica do negro a 

uma posição de miserabilidade, como justificativa para as desigualdades sociais 

atuais. À vista disto, a discussão sobre qualquer aspecto da cultura afro-brasileira é 

discriminada pelo poder colonizador europeizante, na tentativa de anular 

transformações no papel do negro e, consequentemente a ascensão 

socioeconômica do mesmo. 

Assim, como resultado: as religiões de matrizes africanas são intoleradas por 

alguns grupos sociais; os heróis africanos são desconhecidos por uma parcela de 

descendentes; os contos afro-brasileiros – de tradição oral – não são trabalhados 

intensamente na maioria das escolas de educação básica e normalmente, as 

africanias são ensinadas na perspectiva da folclorização e das datas 

comemorativas. Contudo, refletimos: ser negro na contemporaneidade envolve a 

aceitação do que foi posto nos registros dos “vencedores” ou no movimento de 

questionar o que está sendo propagado pelas escolas, como reprodutoras de um 

sistema que foi construído historicamente? 
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Neste trabalho, com toda dificuldade que a conjuntura apresentada implica, 

assumimos uma posição contrária a aceitar como natural a influência dos 

vencedores, a exemplo do que encontramos em metanarrativas que colocam a 

cultura negra em uma condição subalternizada e estereotipada, ao passo que o 

colonizador é reconhecido como herói. Buscamos, assim, dialogar acerca de 

conhecimentos direcionados a resistência do povo negro: como a força quilombola e 

os cultos religiosos de matriz africana que estão imersos em contos que valorizam 

deuses ancestrais da imensa e rica África. 

Destacamos que as discussões relacionadas a pluralidade cultural afro-

brasileira precisam revisitar referências institucionalizadas na contemporaneidade. A 

esse respeito, o movimento preciso seria o de permitir que os educadores 

preocupados com tal provocação desenvolvam novas perspectivas teórico-

metodológicas que desafiem a problemática atual, de modo a disseminar estes 

conhecimentos no campo educativo local (LUZ, 2013). 

A etimologia da palavra África ainda é imprecisa, podendo estar relacionada a 

diversos fatores: ao período do Império Romano; aos “Afrig”, população que 

habitava o sul de Cartago; do latim ou do grego, referindo-se ao estado de 

ensolarado ou a um inseto de frio; e também do hindu, indicando “o que está a 

Ocidente”. Filhos da África e negros da Guiné foram expressões utilizadas pelos 

europeus para identificar os negros escravizados no Brasil. Além disso, alguns 

grupos eram chamados de acordo com os portos de origem, a exemplo dos Minas, 

Angolas e Cabindas. Com o passar do tempo, a herança patriarcal padronizou as 

identidades africanas e todos os negros passaram a ser identificados como africanos 

(CARVALHO, 2012, p. 20-21). 

 

2.2 ÁFRIC(A)QUI: DIÁSPORA AFRICANA NO BRASIL-COLÔNIA 

 

Os ancestrais africanos que chegaram ao Brasil vieram: a) da África 

Ocidental: iorubás – nagôs, ketus e egbás; os gêges – ewês e fons; fanti-ashanti – 

popularmente conhecidos como mina; e povos islamizados – peuls, haussas, 

mandingas; b) da África Central: povos bantos – bakongos, mbundo, bawoyo, 

ovimbundos e wili, esses representados pelos angolanos, cabindas, benguelas, 



30 

 

loangos e congos e c) da África Oriental, com a população moçambicana. A 

dispersão desses povos no Brasil caracterizou uma diversidade de identidades 

negras nas regiões brasileiras. Realçamos a cultura iorubana – que se dispersou no 

norte e nordeste brasileiro, especialmente na Bahia e trouxe a herança lexical, as 

ritualidades e a reverência aos orixás – e os bantos, povos mais referenciados na 

perspectiva linguística do país, no culto às tradições festivas e folclóricas, além dos 

quesitos religiosos, na relação espiritual com os antepassados (SILVÉRIO, 2013). 

A esta abordagem, Souza (2007) enfatiza que: 

 
Em torno do ano 1000 da nossa era, os bantos já ocupavam a região que 
ocupam até hoje, nos atuais estados de Camarões, Guiné Equatorial, 
Gabão, República Democrática do Congo, República do Congo, Angola, 
Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Tanzânia, Maláui, Moçambique, 
Suazilândia, Lesoto, Zimbábue, Zâmbia, Namímbia, Botsuana e República 
da África do Sul (SOUZA, 2007, p. 21). 

 
 

Vianna Filho (1946) destaca que o tráfico negreiro ocorrido no Brasil adquiriu 

predominância no estado da Bahia, de modo que o estudo acerca do mesmo pode 

ser subdividido em: Ciclo da Guiné, Ciclo de Angola e Ciclo da Costa da Mina. O 

primeiro destes ciclos ocorreu no processo de mudança de escravização de povos 

indígenas por povos africanos e foi realizado no século XVI, na extensão que vai do 

norte da Guiné até o sul, tendo como centros as regiões do Cabo Verde e das Ilhas 

de São Tomé e Príncipe. O Ciclo de Angola, por sua vez, realizado no século 

seguinte, caracterizou o período em que os bantos foram trazidos para a Bahia e a 

produção do açúcar estava em crescimento, gerando lucratividade na captura de 

negros africanos para serem escravizados. Seguidamente, no século XVIII, fatores 

políticos e econômicos interferiram na mudança para a colonização da Costa da 

Mina, representada pelos negros iorubás. Nesse aspecto, a Bahia possuía o tabaco, 

ao passo que a mão-de-obra escrava era acessível nessa região, com 70% de 

negros nagôs.  

Os colonizadores portugueses invadiram terras brasileiras e se ocuparam 

destas por meio de mão-de-obra escravizada, utilizando esta base para a 

construção de cidades, portos e estradas, além do desenvolvimento de práticas 

comerciais e agricultura, com o destaque para o cultivo da cana-de-açúcar. A partir 

do século XVI, cidades litorâneas como Recife, Salvador e Rio de Janeiro foram 
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pontos de chegada de negros africanos. Os colonizadores utilizaram uma tática 

política de diversificar os grupos que foram direcionados para cada colônia, de modo 

que a seleção ocorria de acordo com as esferas regionais e étnicas africanas. O 

intuito era impedir a comunicação entre os africanos que falavam as mesmas 

línguas e assim, evitar reações adversas. Contudo, a escravidão não conseguiu 

impedir a criação de laços de irmandade entre os negros que compartilharam das 

mesmas angústias e fortaleceram sementes de solidariedade e resistência 

(ALBUQUERQUE; FILHO, 2006). 

A cidade de Salvador, capital da colônia portuguesa, fundada em 29 de março 

de 1549, tinha proteção militar nos engenhos. A cultura local tinha uma 

representação diversa e mestiça, tendo em vista que o cotidiano adquiriu influência 

dos costumes indígenas, embora algumas práticas dos europeus fossem reforçadas, 

como reflexo do sistema senhorial português. Somando-se a esses grupos étnicos, a 

formação cultural baiana foi ampliada com a inserção de grupos religiosos que foram 

para a capital para fugir de perseguições, como cristãos-novos e judeus. Com a 

chegada dos negros da Guiné, em 1580, a população local chegou a 15000 

habitantes, sendo 4000 escravizados (MATTA, 2013).  

No século XVII, o tráfico negreiro ocorrido na Bahia afetou a África 

subequatorial, atuando mais especificamente em regiões como Angola e Congo. 

Nesse viés, Salvador e o Recôncavo baiano foram cenários da chegada de povos 

bantos, que tiveram seus destinos afetados pelos colonizadores. Naquele período, 

as relações mercantis entre o Brasil e a África foram geradas por meio da ascensão 

do tabaco, sendo moeda de troca entre haussás, nagôs e jejes (RISÉRIO, 2004). 

Com o objetivo de escravizar os negros africanos, os colonizadores 

portugueses utilizaram o controle religioso para dominá-los. Os negros islâmicos 

foram perseguidos nesse episódio por serem considerados anticatólicos e hereges. 

Por isso, o islamismo era proibido e os seus seguidores eram vistos como inviáveis 

às tentativas de manipulação por parte do cristianismo e dos senhores de engenho. 

Salientamos que o episódio colonizador combatia qualquer tipo de manifestação do 

islamismo por conta da guerra santa, embora o mesmo tenha resistido. As demais 

religiões africanas foram, a princípio, toleradas, a exemplo do Candomblé, visto 
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como prática pagã pelos colonos, porém, possível de ser readaptada e controlada 

para a catequização de seus seguidores (MATTA, 2013). 

A esse respeito, Mattoso (1982) argumenta que a escolarização dos 

escravizados não era permitida e perdurou até mesmo quando o tráfico negreiro 

passou a ser proibido. Essa questão repercutiu no enfraquecimento do registro da 

memória cultural dos povos africanos que foram controlados em terras brasileiras. 

Sublinhamos que os colonizadores tinham interesse de que os escravizados 

entendessem pelo menos o mínimo da língua colonizadora, a fim do atendimento às 

ordens estabelecidas, embora este procedimento não tenha sido prioridade por parte 

do dominador. Entretanto, o apoio da Igreja Católica à escolarização desses povos 

favoreceu os colonos, por fortalecer seus princípios religiosos voltados para a “[...] 

obediência e a humildade na vida de trabalho” (MATTOSO, 1982, p. 115).  

No período de 1812 a 1820, o número de negros das regiões 

“superequatoriais” (RODRIGUES, 2010, p. 30), trazidos para a Bahia, já era maior 

do que o dos bantos: cerca de 17.691 escravizados da África Setentrional e em 

torno de 20.841 negros representantes da África Meridional. O episódio da 

colonização no Brasil envolveu rebeliões de civilizações africanas, a exemplo dos 

haussás e dos nagôs, de modo que os primeiros realizaram guerras santas na 

Bahia, com o Islamismo, ao passo que os iorubás foram liderados pelos fulos, 

fulahs, conhecidos como nagôs. Em 1826, as insurreições dos nagôs tiveram a 

região do Cabula como cenário, período em que Zeferina foi capturada. Os 

escravizados, libertos ou não, cultuavam Nossa Senhora do Rosário, especialmente 

os negros bantos (RODRIGUES, 2010).  

Dessa discussão, se evidencia o desenvolvimento da interculturalidade 

soteropolitana, pois, é óbvia a miscigenação não só entre indígenas, europeus e 

africanos, mas também entre as nações africanas, muito diferentes desde a origem, 

tendo em conta a diversidade de povos apresentada, anteriormente, neste trabalho. 

Essa interculturalidade também é observada no museu virtual indicado, ao 

apresentar narrativas de povos bantos e iorubás que contribuíram à formação da 

cultura afro-brasileira.  

Na conjuntura das abordagens indicadas na presente discussão, 

apresentamos um quadro conceitual sobre: os estereótipos postos pela cultura 
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elitista, a interculturalidade – germinada nos processos civilizatórios no Brasil – além 

da perspectiva da descolonização, com a sua pedagogia que combate distorções 

presentes no ensino das relações étnico-raciais, conforme segue:  

 

Quadro 1 – Conceitos utilizados no contexto da pesquisa 

N° AÇÃO DA 
PESQUISA 

CONCEITO   CONCEPÇÃO AUTOR(A) 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

Combate 

 
 
 
 
 

Estereótipo 

“[...] Visão simplificada e 
conveniente de um 
indivíduo ou grupo 
qualquer, utilizada para 
estimular o racismo. Ela 
constrói idéia negativa a 
respeito do outro, nascida 
da necessidade de 
promover e justificar a 
agressão, constituindo um 
eficaz instrumento de 
internalização da ideologia 
do branqueamento” (SILVA, 
2004, p. 47). 

 
 
 
 
 
Ana Célia da 
Silva 

 
 

02 

 
 

Reconhecimento 

 
 
Interculturalidade 

Entendimento das relações 
entre pessoas ou grupos de 
culturas diferentes, ou entre 
diversos sistemas culturais 
(ALBÓ, 2004). 

 
 
Xavier Albó 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

Defesa 

 
 
 
 

Descolonização 

Perspectiva que busca “[...] 
restituir aos descendentes 
das populações aborígenes 
e africanas a compreensão 
e dignidade de seu sistema 
de pensamento, de sua 
alteridade civilizatória, 
superando as relações de 
prolongação colonial” (LUZ, 
2013, p. 22). 

 
 
 
 
Narcimária Luz 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: ALBÓ, 
Xavier. Cultura interculturalidade enculturação. Rio de Janeiro: Loyola, 2004; LUZ, Narcimária 
Correia do Patrocínio. Descolonização e Educação por uma Epistemologia Africano-Brasileira. IN: 
LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio (org.). Descolonização e educação: diálogos e proposições 
metodológicas. Curitiba, PR: CRV, 2013; SILVA, Ana Célia da. A discriminação do negro no livro 
didático. Salvador: EDUFBA, 2004. 

 
 

O quadro acima expõe as abordagens ideológicas escolhidas para 

norteamento do princípio de modelagem do museu virtual construído, com o foco na 

contextualização destes conceitos à metodologia DBR, conforme explicitado 

anteriormente.  Além disso, considerando também a perspectiva epistemológica da 

praxiologia gramsciana, haja vista que a práxis possui relevância nesta pesquisa 
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acadêmica: elaborada para uma aplicação futura em um contexto educativo e 

fundamentada em reflexões e reajustes contínuos – a fim do aprimoramento 

pedagógico desta investigação. Dessa forma, acrescentamos que os demais 

quadros apresentados fazem parte da proposta da modelação indicada, de modo 

que aprofundamos estas questões na quarta divisão.  

Neste viés, enfatizamos que o propósito educativo do museu virtual considera 

o movimento de contramão aos estereótipos criados pela cultura elitista para 

inferiorizar a história e a cultura afro-brasileira – reforçados em livros e outros 

recursos didáticos – além de discursos ideológicos que são ensinados a uma 

variedade de gerações. O nosso olhar para a interculturalidade presente no Brasil, 

por sua vez, permitiu a seleção de narrativas africanas relacionadas a uma 

diversidade de culturas que habitaram o território brasileiro no contexto histórico 

abordado. Desse modo, a descolonização é referenciada enquanto possibilidade 

para buscar vias de aprendizagem acerca dos contos africanos, de maneira a 

ampliar o repertório de conhecimento sobre a educação e as relações étnico-raciais, 

além de valorizar a cultura negra no processo de enfraquecimento de estereótipos 

ainda presentes na contemporaneidade.  

A partir do estudo do processo diaspórico dos africanos ao Brasil, 

apresentado anteriormente, este projeto traça um recorte ao priorizar a ocorrência 

de uma hibridização de ancestrais africanos na região da Bahia, por considerar as 

regiões abordadas na etapa de aplicação, a saber: Salvador (BA) – Cabula e Beiru. 

Ressaltamos que, seguidamente, ao final da discussão, indicamos o primeiro 

levantamento dos contos africanos e itan propostos ao desenvolvimento do museu 

virtual.   

Quadro 2– Indícios da hibridização de povos diaspóricos africanos na região da 
Bahia-Salvador/Cabula/Beiru 

 
REGIÃO 

 
POVOS 

 
PAÍSES 

 
LOCALIDADES  

 
 
 

BAHIA 

 
BANTOS 

Angolanos 
Ambundos 

Congo 
Bacongos 

Angola 
República do 

Congo 
Gabão 

 
 

Salvador/Cabula 

 
IORUBÁS 

Nagôs  
Ketus 
Egbás 

Nigéria  
Benin 
Togo 

 
Salvador/Beiru 
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ISLAMIZADOS 

 

 
Haussás 
(Malês) 

Do Senegal ao 
Tchad, Sael 

africano 

 
Salvador 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: NICOLIN, 
Janice de Sena. Odeart: ecos que entoam uma mata Afro-brasileira no Cabula. IN: LUZ, Narcimária 
Correia do Patrocínio (org.). Descolonização e educação: diálogos e proposições metodológicas. 
Curitiba, PR: CRV, 2013; SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos 
portugueses. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, EDUSP, 1992; SILVÉRIO, Valter Roberto (Ed.). Síntese 
da coleção história geral da África: Pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 
2013. 

 

Nesse sentido, a identificação da hibridização de povos bantos, iorubás e 

islamizados no território baiano contribui ao processo de seleção das narrativas 

africanas trabalhadas na aplicação do museu virtual, tendo em vista a 

contextualização histórico-cultural do público participante e das memórias do lugar 

que transitam pela comunidade escolar e local. A proposta educativa surge, desta 

forma, ao buscar o entrelaçamento de saberes relacionados a história e a cultura 

afro-brasileira, a partir do conhecimento da própria história dos descendentes que 

compartilham experiências no Beiru contemporâneo.  

 
 

2.2.1 Aproximações Históricas África-Cabula: contos e tambores 
 
 

Seu Didi: “[...] Preste atenção em tudo, ouvir bem, saber escutar é o 
primeiro passo para quem quer contar bem as histórias. Esqueça o caderno 
e se concentre, converse com o Tambor, ouça o que ele diz, ouça os velhos 
que falam através dele” (CARVALHO, 2012, p. 17).                       

 
O termo Cabula possui diversos significados: Lopes (2011) enfatiza a 

associação deste com uma seita religiosa de matriz afro-brasileira – realizada nas 

matas para cultuar os ancestrais – que utiliza vocábulos bantos. Nesse aspecto, de 

origem banto, a palavra indicada traz em sua língua quicongo a expressão de 

“kimbula” (CASTRO, 2001, p. 184). Dessa maneira, este fator está associado ao 

som emitido pelos atabaques tocados em terreiros de Candomblé das nações congo 

e angola (LOPES, 2011), com o intuito de distanciar os males (NICOLIN, 2014).  

O vocábulo indicado também está relacionado à Umbanda, religião de matriz 

afro-brasileira, possui relevância ao contexto histórico incluído nesta discussão, haja 

vista a valorização da cultura popular brasileira por meio do culto aos: caboclos, 

boiadeiros, marujos, ciganos e pretos velhos (representações dos escravizados do 

Brasil). Essa religião foi fundada pela entidade conhecida como Caboclo das Sete 
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Encruzilhadas e que traz em sua significação "Luz Divina ou Conjunto das Leis 

Divinas". O propósito da Umbanda é o trabalho espiritual para a caridade, por meio 

de ações embasadas e influenciadas por quatro crenças a seguir: catolicismo, com o 

sincretismo dos orixás com os santos católicos – estratégia utilizada pelos 

escravizados para impedir a interferência dos colonizadores e da Igreja –; 

Kardecismo, com sua perspectiva voltada ao espiritismo; o Candomblé; e a 

Pajelança, herança da população indígena (PENTEADO, 2015). 

A religião Umbanda se concentra no equilíbrio das energias que perpassam 

pelo mundo material e no campo invisível, considerando a necessidade de harmonia 

dos seres habitantes da Terra. As origens dessa religião estão associadas aos 

bantos, cuja significância no “Quibundo” refere-se a humanidade e com isso, houve 

a aproximação dessa doutrina com o culto aos orixás nagôs (LUZ, 1993, p. 81). 

Considerando o reconhecimento do campo místico ancestral, a Umbanda cultua: 

Exu, em seu poder de movimentos, nascimentos e renascimentos, com a proteção 

das sentinelas; Pretos-Velhos, ancestrais de origem banto que estão ligados aos 

negros que foram escravizados no Brasil e/ou seus descendentes; as crianças, 

representadas por Erê e Doú, atuam no campo da fertilidade; os caboclos, 

envolvidos em ações para remediar sofrimentos e doenças; e os orixás (LUZ, 1993). 

O Candomblé, palavra que vem do banto kandómbilé que origina 

kamdombélé, trata da reza para mediação dos deuses (CASTRO, 2001, p. 82) aos 

sujeitos que têm fé no axé. Desse modo, o banto candombe parece ter relação com 

o Candomblé, associando-se a dança, batuque, para referenciar as tradições e 

festas populares que foram organizadas pelos negros escravizados. Essa religião de 

matriz africana foi criada no Brasil no período da escravidão, a partir da bagagem 

ancestral dos negros trazidos na diáspora, com o culto a força das divindades e a 

natureza, sendo contextualizada para a realidade brasileira (MAURÍCIO; BARROS, 

2014, p. 29-30). 

Nicolin (2007) aborda que no século XVI, povos africanos de origem banto 

foram os primeiros a chegarem à Bahia para serem escravizados como mão-de-obra 

nos canaviais do Recôncavo baiano e nos povoados de Salvador. Segundo a autora, 

o Cabula foi cenário de rebeliões africanas e suas matas foram muito utilizadas 

como via de fuga dos negros guerreiros.  
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Nessa perspectiva, de acordo com Martins (2017), os registros históricos 

apontam que o Cabula foi formado no segundo distrito da freguesia Santo Antônio 

Além do Carmo, em regiões suburbanas que compreendiam sítios, roças e arraiais, 

o que representou uma diferenciação na delimitação socioespacial da cidade. 

Outrossim, a autora destaca que: a localidade era de acesso dificultoso, 

considerando suas matas densas e seus espaços de elevações com morros e 

colinas; há indícios históricos da presença de aldeias tupinambás no Cabula e sua 

relevância para o processo de acolhimento de escravizados fugidos e também 

libertos, Além disso, a região foi ocupada por brancos pobres que utilizavam do 

cultivo de subsistência da laranja de umbigo – além da caça e da pesca – e da 

mesma forma auxiliaram no refúgio dos escravizados.  

Nesse contexto, se apresenta o bairro do Cabula, cuja importância histórica 

adquiriu força desde o período de colonização, por ter sido palco de resistências 

tanto indígenas como africanas, com o surgimento do quilombo do Cabula. Este 

bairro está localizado em uma região alta da cidade, com uma extensa reserva de 

Mata Atlântica, cenário que serviu de palco para intensas lutas na época de 

escravização, o que permitiu aos escravizados a fuga entre as matas e a formação 

de territórios quilombolas. Africanos de congo-angola, ambundos e bacongos 

fizeram parte deste processo de resistência e tiveram influência do modelo seguido 

no reinado de Nzinga. Posteriormente, o movimento quilombola adquiriu força e 

visibilidade com os jejes e nagôs (NICOLIN, 2013).  

Para este recorte, destacamos duas formações quilombolas na região do 

Cabula: a primeira, referente ao Quilombo do Cabula – resultado do processo de 

refúgio dos negros fugidos pelos moradores dos arraiais, de maneira que essa ação 

foi interpretada pelas autoridades como formação quilombola. Este quilombo era 

localizado em uma região complexa, porém, com possibilidades de sobrevivência, 

considerando uma conjuntura de relação comunitária, com a socialização entre seus 

habitantes e o fornecimento de alimentação por meio de suas árvores frutíferas, rios 

e lagos; a segunda, representada pelo Quilombo do Urubu que compreendia 

localidades que partiam do Pirajá até o Cabula contemporâneo. Da ação quilombola 

nasceram líderes que expressaram a resistência negra com força e memória, como 

Zeferina e Nicácia da França, representatividades dos quilombos do Urubu e do 

Cabula, respectivamente (MARTINS, 2017). 
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A avenida Silveira Martins, construída no período de 1965 e 1966, 

impulsionou o aspecto ocupacional de Salvador e alcançou o Cabula, gerando 

dinamismo tanto habitacional como comercial. Nos anos 60, o bairro indicado sofreu 

intervenção política do Estado, com novas perspectivas ocupacionais na região 

soteropolitana do miolo, este acentuando-se nas ocupações das populações menos 

favorecidas economicamente. Na contemporaneidade, este bairro apresenta uma 

diversidade socioeconômica que repercute em áreas de ocupações distintas, 

reflexos da desigualdade social e, além disso, sinaliza problemas socioambientais 

(GOUVEIA, 2007). 

Refletimos que a valorização da história do bairro Cabula é essencial para a 

abordagem contextual da pesquisa, haja vista que a escola de aplicação do projeto 

está localizada em Beiru, região que possui memórias históricas de africanias que 

fizeram parte da formação do Cabula. Nesse viés, compreendemos que a 

elaboração do projeto sobre contos africanos e itan perpassa pelo entendimento das 

origens das narrativas utilizadas na pesquisa, a fim de contribuir para um ensino 

transdisciplinar que considera a ancestralidade como ponto de partida para o estudo 

da cultura afro-brasileira.   

 A região do Beiru é o antigo nome do bairro de Tancredo Neves, em 

proximidade com o Cabula e sendo local da instituição de ensino investigada, de 

modo que possui descendência africana, com o iorubá ìgbedú que significa mata 

escura (NICOLIN, 2007, p. 65). Beiru, do vocábulo iorubá Gbèrú (JORNAL DO 

BEIRU, 2011, p. 03) é o nome do bairro que carrega uma história de luta e 

resistência que rememora Preto Beiru, negro escravizado que pertenceu à família 

Hélio Silva Garcia, um dos primeiros donos das terras. Salientamos que não há 

registros de comprovação da existência de Beiru, o que traz a possibilidade de ser 

uma história construída pelo imaginário popular. Posteriormente, as terras foram 

vendidas a Miguel Arcanjo, residente que fundou o terreiro de Candomblé Isumbo 

Meian ou terreiro de São Roque, voltado à nação de Amburaxó, nas localidades da 

fazenda em que morava (JORNAL DO BEIRU, 2002).  

A Escola Municipal Maria da Conceição Santiago Imbassahy, local de 

aplicação deste projeto, está situada na Estrada das Barreiras, mais notadamente no 

bairro de Tancredo Neves/Beiru. O recorte investigativo, neste sentido, norteou 
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aproximações da proposta educativa trazida nos contos africanos selecionados para 

o contexto dos aprendizes envolvidos, em uma viagem às Áfricas sem precisar sair 

do Brasil. 

Sublinhamos que a abordagem cultural do Candomblé foi trazida para a 

composição da pesquisa, enquanto referência da tradição oral que resgata a 

literatura africana representada pelos contos afro-brasileiros discutidos. A esse 

respeito, expomos o levantamento de terreiros de Candomblé e de Umbanda 

existentes nas regiões do Cabula e do Beiru – elaborados por Santos (2008) –, o 

que contribui para sinalizar as heranças ancestrais de povos africanos que 

transitaram pelo lócus da pesquisa e para ressaltarmos as influências das nações 

que predominaram nestas localidades, conforme o Quadro 3 a seguir:  
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Quadro 3 - Terreiros localizados na região do Cabula e do Beiru 

N° NOME RELIGIÃO NAÇÃO FUNDAÇÃO REGENTE LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO 

01 Odé Omin Ifan Candomblé Ketu 1995 Logunedé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABULA 

Rua Paulo Magalhães Dantas, 23 E, Cabula I. CEP: 

40195‐010 

02 Terreiro Yndequenã Candomblé Angola 1994 Iansã Rua Major Vitoriano Palma, 25, Conj. ACM, Cabula I. 

03 Ilê Axé Ebí Oka Okiká Candomblé Nagô 
Vodum 

1963 Ogum Idã Rua Josete Bispo, 35 E, Cabula II. 

04 Centro Casa de Mesa 
Branca Raio de Sol 

 
Umbanda 

 
  Umbanda 

 
1997 

 
Iansã 

Rua do Campo, s/n, Cabula V. 

05 Ilê Axé Tunadení Candomblé Ketu 1996 Iansã Trav. da Gloria, 5, Rua Amazonas, Cabula V. 

06 Ilê Axé Yá Gemiodé Candomblé Ketu 1981 Oxum Rua Silveira Martins, 126E (Baixa do Ovo), Cabula V. 
 

07 Ilê Yá Yalodeidé Candomblé Ketu 1996 Oxum Alameda Santa Bárbara, 12E, Cabula V. 

08 Centro de Umbanda 
Juriti 

Umbanda Umbanda 1980 Oxóssi Rua das Árvores, 5, Cabula VI. 

09 Terreiro Tologi Candomblé Alaketo 1973 Ogum e 
Iansã 

Trav. Paulo Magalhães Dantas, 31, Cabula. 

10 Terreio Adê Izô Candomblé Angola 1990 Iansã Rua São Jorge, 10, Barreiras, Cabula. 

11 Terreiro Viva Deus Candomblé Angola 1946 Oxalá Rua Estrada das Barreiras , 233, Cabula. 

 
12 

Unzo Bakisé Sasa 
Ganzua Gongará 
Kaiango 

 
Candomblé 

 
Angola 

 
1995 

Kaiango 
Kapango 

Conjunto ACM, Rua Padre Anchieta s/n, Cabula. 

 
13 

 
Centro de Giro 
Jubiabá 

 
Candomblé 

 
Angola 

 
1977 

Danjué 
Gibonã e 
Caboclo 
Jubiabá 

 
Estrada da Barreira, 1451E, Cabula. 

14 Sessão de Giro Candomblé Ketu 2000 Oxum Rua Corina Barradas, 8, Estrada das Barreiras, Cabula. 

 
15 

 
Centro Mensageiro da 
Paz 

Não 
informado 

Não 
informado 

 
1986 

Caboclo 
Sultão das 

Matas 

Travessa Onze de Agosto, 40E, Cabula. 

16 Casa de Lua Cheia Umbanda Umbanda 1977 Caboclo Lua 
Cheia 

Rua Silveira Martins, 500, Cabula. 

17 Azilô Kasangi Raiz de 
Omim Silê 

Candomblé Angola 1977 Tempo  
 
 
 

 

Rua Lafaete Sarmento, 253, Tancredo Neves. 

18 Centro de Boiadeiro Candomblé Angola 1989 Oxóssi Rua Lafaete Morais Sarmento, 268, Tancredo Neves. 

19 Funanji Filho Candomblé Angola 2002 Tempo Rua Ari Alex Brust, 28E, Tancredo Neves. 

20 Ilê Axé Anjualé Candomblé Ketu 2005 Oxumaré Rua Cristo Rei, 20E, Tancredo Neves. 

   
4
0
 



41 

 

21 Ilê Axé Fili Bomim Candomblé Ketu 1992 Oxum  
BEIRU 

Rua Luis Freitas , 373, Tancredo Neves. 

22 Ilê Axé Iyaomiré Candomblé Ketu 
Angola 

1987 Oxum e 
Oxóssi 

Rua Luis Cabral , 03 B, Tancredo Neves. 

23 Ilê Axé Mojarê Candomblé Ketu 1998 Ogum 2ª Trav. Graça Maria, 39E, Alto do Macaco (Beirú) 
Tancredo Neves. 

24 Ilê Axé Ofan Onisidé 
Omim 

Candomblé Ketu 1981 Oxalá Rua Bahia, 468E,Tancredo Neves. 

25 Ilê Axé Pandamim 
Bomifá 

Candomblé Ketu 1978 Oxum Rua Maranguape, 102E, Tancredo Neves. 

26 Nsumbu Tambula 
Dicolia Meia 

Dandalunda (Terreiro 
São Roque) 

Candomblé Amburaxó 
Angola 

1943 Nsumbu 
Dandalunda 

 
Rua Direta do Beirú (Rua Direta de Tancredo Neves), 
884E,Tancredo Neves. 

27 Sessão de Giro Candomblé Ketu 2000 Oxalá, Oxum Rua Valdemar Teixeira, 33, Fundo,Tancredo Neves. 

28 Terreiro Olufanjá Candomblé Ketu 1969 Oxalá Rua Alagoas, 92/94,Tancredo Neves. 

29 Terreiro Oya Omim 
Olorum 

Candomblé Ketu 2001 Iansã Balé Rua Fernando Luis, 57E, Tancredo Neves. 

30 Terreiro Tumbeci Candomblé  Angola Não 
informado 

Kavungo Rua Nossa Senhora da Conceição, 206 E (Beirú) 
Tancredo Neves. 

 
 

TOTAL: 

 

 CANDOMBLÉ: 27 

 UMBANDA: 03 
 
 
 

 

 ANGOLA: 09 

 AMBURAXÓ ANGOLA: 01  

 KETU ANGOLA: 01 

 ALAKETO: 01 

 KETU: 14 

 NAGÔ VODUM: 01 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados na referência: SANTOS, Jocélio Teles dos. Mapeamento dos terreiros de Salvador. 
Salvador: UFBA, Centro de Estudos Afro-Orientais, 2008. Disponível em: <http://www.terreiros.ceao.ufba.br/>. 

4
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Nessa conjuntura, destacamos que o acervo do museu virtual tem uma 

abordagem intercultural, tendo em vista as influências da diversidade de povos 

africanos. A presente pesquisa opta por narrativas de contos africanos e afro-

brasileiros, embasados em narrativas de tradição oral, que foram trazidas ao Brasil 

pelos africanos e estão relacionados aos deuses orixás, além de temáticas sobre os 

animais e os fenômenos da natureza.  

Portanto, o museu virtual desta pesquisa traz alguns contos de tradições 

africanas de origem banto e iorubá, por estarem imersas na história das localidades 

do Cabula e do Beiru, respectivamente. Contudo, ressaltamos que o acervo trata de 

uma proposta de histórias que foram apresentadas aos sujeitos da pesquisa, de 

modo que eles tiveram a autonomia para a escolha das narrativas aprofundadas em 

sala de aula e, seguidamente, registradas no museu virtual que foi elaborado de 

forma colaborativa. A seguir, expomos o Quadro 4 que contempla o acervo indicado.   
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Quadro 4 – Levantamento de contos africanos e itan conforme aproximações com o contexto histórico da pesquisa 

PRIMEIRA SELEÇÃO DAS NARRATIVAS TRABALHADAS   

 
NATUREZA 

 
CLASSIFICAÇÃO 

ANCESTRAL 

 
ORIGEM 

 
TÍTULO DA HISTÓRIA 

 
OBRA 

 
AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Africanos 

Gana 
(Banto) 

 Como a Sabedoria se Espalhou pelo 
Mundo 

 
 

O amuleto perdido e 
outras lendas africanas 

 
 

Magdalene 
Sacranie 

Congo  
(Banto) 

 O caçador, o ovo, a vassoura e a 
pedra 

Zaire 
(Banto) 

 O elefante, o hipopótamo e a 
tartaruga esperta 

 
 
 

Angola  
(Banto) 

 
 
 

 O pai e o filho 

Contafrica – tradição oral 
e educação plurilíngue 

 
Fonte: 
http://contafrica.org/pt/co
ntes/conte-
pt/omushamane-
nokanona/ 

 
 
 

Mwahafa 

 
Angola  
(Banto) 

 
*Conto 

quicongo 
 

 
 

 As roupas velhas 

Contafrica – tradição oral 
e educação plurilíngue 

 
Fonte: 
http://contafrica.org/pt/con
tes/conte-
pt/mataya#storyHeader 

 
 

Pedro 
Nsumbu 

 
Nigéria  
(Iorubá) 

 Ulomma: A Casa da Beleza; 

 Okpija. 

Ulomma: A Casa da 
Beleza e outros contos 

 
 

Sunny  Onyia – A Lenda da Sabiá Contos da Lua e da 
Beleza Perdida 

 
Iorubá: nagô 

 

 

 Iemanjá 

 
Lendas Africanas dos 

Orixás 

 
Pierre Verger 

   A fonte que deu de beber aos filhos   

 
4
3
 

http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/mataya#storyHeader
http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/mataya#storyHeader
http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/mataya#storyHeader
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Afro-brasileiros 
 
 

 
 

 
 

 
Iorubá: nagô  

 
 

gêmeos; 

 O Caçador do Povo que enfrentou o 
pássaro tenebroso; 

 A Bela Sedutora que tudo 
conseguia; 

 No final, como os orixás vieram para 
o Brasil. 

 
 

Ifá, o Adivinho 

 
 

Reginaldo 
Prandi 

 A Vitória do Papagaio; 

 O escravo que se tornou rei; 

 Paciência, discórdia e riqueza; 

 Oxalá aclamado chefe de todos os 
orixás. 

 
Contos afro-brasileiros 

 
Júlio Braga 

 O Beira-Mar; 

 O equívoco. 

Contos Crioulos da 
Bahia 

Mestre Didi 

 
ITAN 

 
Iorubá: nagô 

 A casa de ariuô; 

 A feiura e a boniteza; 

 A mudança e o coração; 

 O desejo de Gadamu. 

 
Itan de Boca a Ouvido 

 
Ruy Póvoas 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir das referências: BRAGA, Júlio Santana. Contos afro-brasileiros. Salvador: Fundação Cultural do 
Estado da Bahia, 1980; MESTRE DIDI. Contos Crioulos da Bahia. Salvador: Núcleo Cultural Níger Okàn, 2004; PÓVOAS, Ruy do Carmo. Itan de 
Boca a Ouvido. Ilhéus: UESC, 2004; PRANDI, Reginaldo. Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que vieram para o Brasil com os escravos. 
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002; SACRANIE, Magdalene. O amuleto perdido e outras lendas africanas. São Paulo: Panda Books, 2010; 
SUNNY. Ulomma: a Casa da Beleza e outros contos. São Paulo: Paulinas, 2006; SUNNY. Contos da lua e da beleza perdida. São Paulo: Paulinas, 
2008; VERGER, Pierre Fatumbi.  Lendas africanas dos Orixás. Salvador: Corrupio, 1997; http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/omushamane-
nokanona/; http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/mataya#storyHeader.  
 

 
4
4
 

http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/omushamane-nokanona/
http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/omushamane-nokanona/
http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/mataya#storyHeader
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Destacamos que o Quadro 4 acima antecipa a apresentação das narrativas, 

além da análise específica sobre como cada uma das histórias foram escolhidas, a 

fim de serem trabalhadas no processo de aplicação do projeto, considerando a 

abordagem contextual exposta. A exposição aprofundada destas narrativas – 

personagens, temáticas e valores morais – foi feita na divisão seguinte. A seguir, 

este trabalho se debruçou em saberes educativos africanos que nortearam um dos 

legados da memória ancestral.   
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3 ENTRELAÇANDO OS PRINCÍPIOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

 

Este tópico estabelece o conjunto de princípios reunidos para a organização 

da montagem do museu virtual, enquanto propostas conceituais para validação pela 

comunidade de aprendizagem envolvida. Lembramos que como este trabalho é 

guiado pela metodologia da DBR, as etapas de aplicação foram processuais e 

dependeram do viés colaborativo dos próprios sujeitos participantes, com o objetivo 

de ter a relevância educativa: construir o museu como resultado das recomendações 

discorridas ao longo do projeto, em parceria com o olhar da comunidade de 

aprendizagem. 

Adotamos como referenciais de base analítica desta dissertação os seguintes 

conceitos: ancestralidade, socioconstrutivismo, Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e museu virtual. A partir destas abordagens, escolhemos um coletivo de 

princípios necessários para a análise da formatação do portal, considerando a 

imersão desses no campo de entendimento acerca dos contos africanos e itan, o 

que consequentemente, nos auxiliou no processo de identificação dos mesmos na 

conjuntura física do museu. Dessa maneira, anunciamos a seleção dos seguintes 

princípios: ancestralidade, arkhé, descolonização e cosmovisão africana; tradição 

oral, contador de histórias africano-brasileiras, contos africanos e itan; legislação; 

dialogismo e polifonia; socioconstrutivismo, transdisciplinaridade e jogo teatral; e 

museu virtual.   

Contudo, enfatizamos que não utilizamos todos estes princípios devido à falta 

de tempo e por isso, aplicamos os conceitos mais convenientes para análise do 

museu nas primeiras práticas pedagógicas correspondentes ao primeiro ciclo de 

aplicação, segundo a DBR, a saber: ancestralidade, descolonização, tradição oral, 

contos africanos e itan, PCN, dialogismo, socioconstrutivismo e museu virtual. Nessa 

esfera, a depender das necessidades de estudos futuros, aplicaremos os demais 

princípios a partir do segundo ciclo. Estas abordagens conceituais foram 

compartilhadas com os estudantes durante as aplicações pedagógicas, por meio dos 

exercícios, das leituras, das dinâmicas e das oficinas, conforme explanamos na 

metodologia. Vejamos a seguir, em sequência, os princípios adotados por este 

projeto de pesquisa e pelo museu virtual desenvolvido. 
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3.1 ANCESTRALIDADE, ARKHÉ, DESCOLONIZAÇÃO E COSMOVISÃO 

AFRICANA 

 

Este trabalho acadêmico segue a perspectiva da ancestralidade que 

considera as bases ancestres, do ponto de vista da família geradora, composta por 

uma conjuntura étnica de povos africanos que compartilharam uma diversidade 

cultural, que culminou em processos culturais africano-brasileiros. Com isso, 

consideramos as nossas origens ancestrais, por nos enxergarmos enquanto 

descendentes de uma mesma arkhé (LUZ, 1992), em uma ligação que nos aproxima 

aos antepassados. Consideramos que arkhé é, portanto, uma definição de elo de 

ancestralidade que nos liga a partir de gerações familiares diretas e também mais 

remotas, o que envolve nações inteiras que seriam nossas referências. Nesse 

sentido, recorremos às reflexões apresentadas por Luz (2013), ao abordar o 

conceito de descolonização, tendo em vista que não podemos discutir a 

ancestralidade se não reconhecermos que esta decisão é, sobretudo, 

descolonizadora. Isto porque, nos transporta ao combate de práticas que não 

respeitam a pluralidade africana existente na construção civilizatória brasileira. À 

vista disto, defendemos a valorização das africanias no museu proposto para: 

alcançar a ancestralidade referida, resgatar as nossas origens e positivamente, 

exercitar a descolonização.  

A esse respeito, a memória possibilita o resgate e a preservação de um 

conjunto de saberes pertencentes à formação cultural de um povo, por meio do 

acesso ao passado que se mantém presente em cenários contemporâneos. A 

memória, neste enfoque, além de proporcionar o rememoramento, auxilia na 

construção de um entendimento acerca da conjuntura social atual (DELGADO, 

2006). Nessa perspectiva, este projeto propõe contribuições às práticas pedagógicas 

descolonizadoras por meio do compartilhamento de saberes africanos, oriundos de 

ancestralidades que podem ser desvendadas por meio da rememoração.  

Reconhecemos que a ancestralidade africano-brasileira representa uma base 

propulsora para desvendar conhecimentos culturais herdados pelos descendentes 

de africanos que vieram ao Brasil. Nesse percurso, indicamos a valorização dos 

ancestres, de acordo com Luz (1992, p. 67), rumo ao conceito de arkhé e a ênfase 

aos “[...] princípios inaugurais, origem, começo, continuum, dinâmicas de criação- 
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recriação, transcendências que orientam o devir futuro, estabelecendo a relação 

visceral entre tradição e contemporaneidade” (LUZ, 1992, p. 67). 

Nessa esfera, este trabalho segue também as orientações de Oliveira (2009, 

p. 3), em sua análise acerca da noção do universo que alimenta a “cosmovisão 

africana”, o que reforça a posição de luta e de resistência do povo africano em 

relação as suas ideologias diante das relações civilizatórias. O referido autor 

defende também que há uma filosofia do conhecimento ancestral que surge a partir 

“[...] do movimento, da vibração, do acontecimento” (OLIVEIRA, 2009, p. 4), imersos 

a uma via analítica rumo ao entendimento das africanias enquanto referência à 

ressignificação cultural africano-brasileira, tendo como base os preceitos que regem 

o Candomblé. Dessa forma, seguimos o entrelaçamento dos ensinamentos 

registrados e disseminados pela memória ancestral africana, a partir de 

aproximações com essa filosofia que valoriza o campo da ancestralidade como via 

para compreensão da vida e de seus ciclos reprodutivos que estão imersos nos 

ensinamentos africanos. 

Ampliamos a concepção da ancestralidade do ponto de vista das reflexões 

apresentadas por Leite (2008), ao destacar que a questão ancestral perpassa por 

cada civilização. No caso específico desta pesquisa, destacamos dois aspectos: a 

abordagem mítica ancestral e o seu viés civilizatório. Isto porque, seguimos a 

orientação do autor, ao argumentar que: a primeira noção referencia o elemento 

divinatório com suas mitologias, ao passo que a última reconhece os episódios 

antepassados, construídos pelas civilizações. O referido autor também acrescenta 

que há uma “ancestralidade mítico-histórica” (LEITE, 2008, p. 379), sendo esta 

resultante dos caminhos direcionados ao viés ancestral do divino e do semidivino 

das origens negro-africanas. Esses primeiros quatro (4) princípios se referem aos 

instrumentos conceituais com os quais vamos entender, estudar e trabalhar as 

africanias deste trabalho. Com isso, apresentamos um quadro de categorias 

referentes a: ancestralidade, arkhé, descolonização e cosmovisão-africana, 

propostas ao desenvolvimento do museu virtual de contos africanos e itan, conforme 

segue: 
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Quadro 5 – Princípios n° 01 – Para trabalhar as africanias: 
PRINCÍPIO 
TEÓRICO 

CONCEPÇÃO SEGUIDA REFERÊNCIA BASE ORGANIZADORA AO MUSEU 

 
 
 
 
 
 

ANCESTRALIDADE 

- Noção histórica: perpassa por cada 
nação ancestral; 
 
- Noção mítica e ancestral: acesso 
às mitologias; 
 
- Noção mítica e histórica. 

 
 
 

Fábio Leite 
(2008) 

 

Resgate da memória africano-brasileira de povos bantos, 
iorubás e outros; 
 
Em termos de design: apresentação de contos africanos 
e itan (relacionadas a nação ancestral), incluindo 
narrativas que apresentam um recorte do universo dos 
orixás; 
 
Seleção dos contos africanos e itan interligados ao 
contexto histórico das nações ancestrais estudadas 
(conforme capítulo 2 – contexto). 

- Filosofia da ancestralidade; 
- Caminho de acesso a referência 
africana no Brasil; 
- Princípio de organização do povo 
de Candomblé. 

 
 

Eduardo Oliveira 
(2009) 

 
ARKHÉ 

- Origem ancestral e suas dinâmicas 
de aproximação e recriação aos 
descendentes de africanos 

 
Narcimária Luz 

(1992) 

Seleção de contos africanos que respeitam as origens 
ancestrais da comunidade inserida no lócus da pesquisa: 
o bairro Beiru, imerso na região do Cabula. 

 
 

DESCOLONIZAÇÃO 

 
- Combate às posturas ideológicas 
coloniais 

 
Narcimária Luz 

(2013) 

Apresentação do universo cultural do povo afro-
brasileiro, do ponto de vista da corporeidade, das artes, 
da estética e da filosofia africana, considerando o 
ensino-aprendizagem por meio dos contos africanos e 
itan selecionados. 

 
COSMOVISÃO 

AFRICANA 

 
- Cosmovisão africana que tem 
como base a filosofia do 
conhecimento ancestral 

 
Eduardo Oliveira 

(2009) 

Exibição de contos africanos que acessam a formação 
cultural do mundo africano-brasileiro; 
 
Exposição dos ensinamentos africanos para a vida, por 
meio das leituras apresentadas. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: LEITE, Fábio Rubens da Rocha. A Questão Ancestral: África 
Negra. São Paulo: Palas Athena: Casa das Áfricas, 2008; LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio. Do Monopólio da Fala sobre Educação à Poesia Mítica 
Africano-Brasileira. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. Salvador: UNEB. v. 1, n.1, jan./jun., 1992; LUZ, Narcimária Correia do 
Patrocínio. Descolonização e Educação por uma Epistemologia Africano-Brasileira. IN: LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio (org.). Descolonização e 
educação: diálogos e proposições metodológicas. Curitiba, PR: CRV, 2013; OLIVEIRA, Eduardo. Epistemologia da Ancestralidade. IN: Entrelugares: 
Revista de Sociopoética, 2009. Disponível em: <http://www.entrelugares.ufc.br/phocadownload/eduardo-artigo.pdf>. Acesso em 20 nov. 2015. 

4
9
 

 

http://www.entrelugares.ufc.br/phocadownload/eduardo-artigo.pdf
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Dessa forma, preparamos o terreno para a visualização da configuração dos 

princípios indicados como base organizadora da discussão sobre africanias no 

museu virtual que propomos. Buscamos a construção processual do entendimento 

acerca da abordagem realizada ao examinar os contos africanos e itan que 

trabalhamos: partindo de uma tradição oral, oriunda dos contadores de histórias 

imersos neste universo cultural, repleto de ensinamentos de valores africanos às 

vidas ancestrais e contemporâneas, conforme apresentamos no próximo princípio. 

 

3.2 TRADIÇÃO ORAL, CONTADOR DE HISTÓRIAS AFRICANO-BRASILEIRAS, 

CONTOS AFRICANOS E ITAN 

 

Esclarecemos que os contos referenciados nesta pesquisa possuem relação 

com as tradições orais africano-brasileiras e possuem ligação com a literatura e a 

religiosidade do Candomblé. Nesta esfera, destacamos a aproximação deste campo 

ao sistema divinatório de Ifá3, sendo de natureza africana e bastante conhecido em 

regiões como Nigéria e Benin, por meio do acesso e interpretação dos babalaôs. A 

difusão desse conhecimento no Brasil ocorreu com a diáspora negra e desse modo, 

a interculturalidade de povos e nações africanas permitiu o compartilhamento de 

valores e tradições que passaram por adaptações frente a nova conjuntura das 

relações socioculturais afro-brasileiras. Entretanto, sublinhamos que apesar de as 

narrativas africanas expostas neste trabalho terem na oralidade o ponto de partida 

para ensinamentos culturais, buscamos o auxílio do registro da memória – discutida 

anteriormente – de alguns textos, para a preservação deste legado aos 

descendentes e demais interessados (BRAGA, 1980). 

Nesta perspectiva, enfatizamos a relação desta pesquisa com a tradição oral 

oriunda dos ancestrais africanos e suas influências na formação do contador de 

histórias africano-brasileiras, considerando a bagagem das narrativas difundidas 

pelos mesmos. A discussão em torno da literatura de tradição oral africana envolve o 

reconhecimento deste continente enquanto parte primordial para a formação da 

escrita, considerando que a comunicação oral faz parte do processo de 

conhecimento sobre uma diversidade de comunidades africanas. Neste ponto de 

                                                           

3 De acordo com Prandi (2002), Ifá ou Orunmilá é a divindade responsável pela adivinhação e que 
atua no jogo de búzios, trazendo a possibilidade de previsão do futuro dos sujeitos por meio da 
interpretação do oráculo pelos babalorixás ou ialorixás. 



51 

 

vista, a palavra se torna ponto de partida para a construção de aprendizagens 

interligadas com as relações sociais de um povo. Consideramos que a tradição oral 

possui o seu valor, mesmo diante da priorização da literatura eurocêntrica nos 

currículos escolares e nas vias midiáticas. Desse modo, apesar de não haver 

visibilidade da cultura popular afro-brasileira nos recursos didáticos e sim um trato 

priorizado às datas comemorativas, o tempo e a cultura elitista não anularam os 

registros manuscritos e os ensinamentos ancestres que foram transmitidos 

oralmente aos descendentes de africanos. A esse respeito, Sodré (2004) enfatiza 

que:  

A oralidade, percebe-se, é necessária não apenas à sua dinâmica interna, 
mas também a seu posicionamento de defesa diante da cultura dominante, 
o meio externo. Daí o primado da tradição que, num sistema de 
comunicação oral, é o meio de conservar o saber e transmiti-lo, no tempo, 
de uma geração para outra (SODRÉ, 2004, p. 14). 

 
 

Nesse contexto, a importância da tradição oral vai além da difusão do 

universo de saberes africanos, por se tratar de “[...] uma tradição geradora e 

formadora de um tipo particular de homem” (MACHADO, 2002, p. 26). 

Compreendemos, dessa maneira, a essencialidade de conhecer as histórias de 

povos por meio de suas linguagens culturais, enquanto meios de encontros e 

desencontros de sujeitos que buscam explicações para questões inexplicáveis, 

misteriosas e até mesmo desconhecidas. 

Assim, acreditamos que a tradição oral africano-brasileira é um legado da 

memória das africanias, disseminada pela via comunicativa da oralidade e que 

carrega a sabedoria africana em linguagens, a exemplo das narrativas africanas. 

Esta tradição possui, por isso, uma herança de força ancestral, considerando a 

resistência da temporalidade e dos obstáculos enfrentados por civilizações oriundas 

da diáspora negra que alcançaram o Brasil. 

Refletimos que o ato de contar histórias resguarda a força ancestral presente 

nos textos de tradição oral, por estes serem carregados de sabedorias que são 

proporcionadas a partir da criatividade e do envolvimento do narrador com o público 

ouvinte. Consideramos que a aproximação dessas linguagens pelos descendentes 

permite ligações com africanias que alcançaram o território brasileiro, permitindo 
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contextualizações de expressões culturais e histórias de vida em meio a conjunturas 

que hoje são contemporâneas (COSTA, 2010, p. 135). 

Destacamos que a formação do narrador de histórias africano-brasileiras 

parte do acesso às raízes ancestrais africanas. Contudo, sinalizamos que a 

nomenclatura utilizada para os contadores na África é diferenciada da que 

encontramos nas regiões brasileiras. Nesse contexto, sublinhamos que o contador 

de histórias de algumas regiões africanas, a exemplo do Senegal, é intitulado de 

griot, ou seja, “[...] homens de memória prodigiosa que armazenam na mente 

milhares de contos, histórias e provérbios, além das genealogias e dos feitos dos 

reis e de imperadores famosos” (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 145).   

Em se tratando da ligação com o Brasil, realçamos que a representatividade 

do contador de narrativas africano-brasileiras vem do vocábulo iorubano akpalô 

(LUZ, 2013, p. 19). Segundo Luz (2013), o akpalô possui um papel essencial em 

realizar contações de histórias por intermédio do viés artístico, de modo a ensinar e 

a compartilhar sabedorias que partem do rememoramento de um campo místico, 

podendo ser ampliado em movimentos poéticos, teatrais e de intensa musicalidade. 

A autora indicada enfatiza a relevância do akpalô no transitar por espaços 

comunitários, enquanto símbolo da “[...] memória viva, a história viva das cidades, 

reinos, comunidades, famílias, linhagens e instituições” (LUZ, 2013, p. 19).  

À vista disso, concluímos que o contador de histórias africano-brasileiras é 

um educador de sabedorias africanas, que utilizando a linguagem das narrativas 

africanas, socializa acontecimentos referentes a valores que trazem ensinamentos. 

Nesse processo, esse representante tem relevância pela aproximação com a 

descendência cultural africana no Brasil e pelas possibilidades de valorizar, 

preservar e disseminar o conhecimento despertado pelas memórias de uma 

diversidade de africanias.  

Machado (2005) explica que alguns povos africanos utilizam narrativas de 

tradição oral para ensinar fundamentos valorizados e reconhecidos nas 

comunidades locais. Segundo a autora, esse processo acontece antes da 

experiência das crianças no ambiente escolar, de modo que a história, a cultura e a 

memória dos ancestres proporcionam uma base para que os sujeitos possam 

aprender sobre suas raízes étnicas. Machado (2005) enfatiza que os contos 
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africanos alcançam dimensões pedagógicas, em virtude de proporcionarem aos 

aprendizes: o conhecimento sobre si mesmo; o culto aos parentes antepassados 

e/ou espirituais; o respeito a representatividade materna e aos idosos enquanto 

sábios que alcançam o título de mestres, experientes acerca dos saberes mundanos 

e místicos; a manutenção dos conhecimentos cotidianos e históricos de um povo; o 

cuidado com os públicos infantis e juvenis, diante de ensinamentos de valores 

priorizados na sociedade local; e, além disto, a preservação do laço familiar, pelo 

reconhecimento do seu papel de base para a sociedade. 

Em se tratando dos contos de tradição oral africana, frisamos as suas 

possibilidades ao aprendizado de ensinamentos para a vida, por meio da sabedoria 

dos mais velhos, de modo a firmar a sua proposta de “[...] pedagogia negra iniciática, 

servindo como prática para as pessoas desvinculadas dela” (LUZ, 2011, p. 92). 

Nessa perspectiva, o fato de haver um vínculo ancestral desta literatura com a 

religiosidade não impede que sujeitos de outras filosofias de vida possam dialogar 

em conjunto sobre temáticas cotidianas, por meio de um recorte da história e cultura 

afro-brasileira. 

As temáticas apresentadas nos contos dessa natureza valorizam aspectos da 

sabedoria africana que possibilitam orientações aos seres humanos diante de 

situações cotidianas, o que possibilita, de acordo com Sacranie (2010, p. 9): “[...] a 

vitória do bem contra o mal, a conveniência de ser paciente e resoluto diante das 

adversidades e a fidelidade a si mesmo”. Nessa esfera, os contos populares de 

tradição oral apresentam temáticas que culminam em ensinamentos, pautados em 

valores que correspondem às consequências dos atos realizados pela humanidade. 

Dessa forma, para cada causa há uma consequência e assim “[...] a virtude é 

recompensada: a desonestidade, punida; o egoísmo, desmascarado. O que 

encontramos são os valores profundos das sociedades africanas” (SMITH, 2010, 

p.7).   

Póvoas (2004), em sua obra intitulada “Itan de Boca a Ouvido” esclarece que 

itan é um vocábulo de origem nagô que tem significado de história, com 

embasamento na tradição oral propagada pela força da oralidade que alcança e 

ultrapassa gerações de descendentes de africanos. Nesse entendimento, 

destacamos que: 
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[...] um itan pode ser uma história séria ou engraçada. Pode aparecer gente, 
bicho, planta e até seres encantados, mas é sempre uma maneira suave de 
ensinar e aprender. Termina sempre com uma lição de vida, um 
ensinamento” (PÓVOAS, 2004, p. 6). 

 

Realçamos que os itan trazem possibilidades pedagógicas oriundas de 

princípios e valores que carregam em suas mensagens, de modo que houve um 

processo de entrelaçamento de suas origens com o viés das culturas do Brasil e 

contribuiu desse modo, com o cenário das narrativas brasileiras imersas na cultura 

popular. Nessa perspectiva, enfatizamos a ampliação do sentido do itan, por ir além 

do olhar de conto africano e alcançar o campo afro-brasileiro aprimorado devido a 

diáspora africana no Brasil (PÓVOAS, 2004, p. 25). 
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Quadro 6 – Princípios n° 02 – Para trabalhar os contos africanos e itan: 

PRINCÍPIO 
TEÓRICO 

CONCEPÇÃO SEGUIDA REFERÊNCIA BASE ORGANIZADORA AO MUSEU 

 
 
 
 
 

TRADIÇÃO ORAL 

 -Ponte de ligação ao universo literário e 
religioso da cultura africano-brasileira 
 

Júlio Braga 
 (1980) 

A relação das histórias selecionadas ao museu 
é composta pela exibição de contos africanos 
e itan, por meio da comunicação escrita (texto 
digitado) e com a proposta de, futuramente, 
utilizarmos a via oral (utilizando a gravação de 
áudio como recurso tecnológico para contação 
das histórias, ou seja, reproduzindo a emissão 
da voz dos akpalôs em cada narrativa);  
 
Convite aos visitantes do museu para: gravar – 
por meio de áudio – uma narrativa africana 
conhecida por eles(as) e em seguida, publicá-
la no youtube, a fim de ser compartilhada no 
museu. 

 
-Oralidade que transmite conhecimentos 
pautados na preservação dos saberes 
antepassados 
 

 
Muniz Sodré  

(2004) 

 
- Difusão do universo de saberes africanos; 
 
- Tradição que estrutura uma singularidade 
de sujeito, imerso na religiosidade do 
Candomblé. 

 
 

Vanda Machado 
(2002) 

 
 
 
 
 

CONTADOR DE 
HISTÓRIAS 
AFRICANO-

BRASILEIRAS 

- Possui ligação com a religiosidade do 
Candomblé, sendo representado do babalaô 
(a quem possui o conhecimento 
memorizado de uma variedade de contos 
africanos), tendo como base o sistema 
divinatório de Ifá à difusão do conhecimento 
aos descendentes de africanos no Brasil 

 
 
 

Júlio Braga  
(1980) 

Pedir aos visitantes que socializem no museu 
uma contação de história realizada por eles 
em seus respectivos espaços pedagógicos de 
atuação. Para isso, sugerir que eles 
transcrevam um breve relato da experiência, 
agregando também o compartilhamento de 
produções artísticas como desenho, recorte e 
colagem sobre as atividades referidas.  - É intitulado de akpalô e possui referência 

no campo da contação de histórias afro-
brasileiras; 
 
- Possui uma representatividade importante 
nos espaços comunitários; 
 
- É responsável pela memória viva africano-
brasileira, por meio da contação de histórias 

 
 

Narcimária Luz 
(2013) 

 
Destaque para os ensinamentos e valores 
trazidos nas narrativas africanas, por meio da 
interatividade provocada pelo guia virtual: com 
a proposta de, ao final de cada história, ele 
surgir na tela a fim de falar um pouco sobre os 
valores apresentados e em seguida, convidar 
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que podem seguir abordagens artísticas 
variadas (poesia, teatro, musicalidade etc.).  

os visitantes a digitarem os ensinamentos 
visualizados por eles(as) nas narrativas lidas. 
 
 

 
 

CONTOS 

- Os contos africanos representam 
narrativas de tradição oral africana, 
embasadas em histórias africano-brasileiras 
e que trazem aprendizagens, oriundas da 
sabedoria dos mais velhos para a vida 
cotidiana. 

 
 

Narcimária Luz 
(1992) 

- Narrativas que apresentam temáticas 
embasadas em ensinamentos e valores, 
relacionados a atos realizados pela 
humanidade. Ex.: vitória do bem contra o 
mal. 

 
Magdalene Sacranie 

(2010)  

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: BRAGA, Júlio Santana. Contos afro-brasileiros. Salvador: 
Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1980; LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio. Do Monopólio da Fala sobre Educação à Poesia Mítica Africano-
Brasileira. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. Salvador: UNEB. v. 1, n.1, jan./jun., 1992; LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio. 
Descolonização e Educação por uma Epistemologia Africano-Brasileira. IN: LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio (org.). Descolonização e educação: 
diálogos e proposições metodológicas. Curitiba, PR: CRV, 2013; MACHADO, Vanda. Ilê Axé: Vivências e invenção pedagógica – as crianças do Opô 
Afonjá. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2002; SACRANIE, Magdalene. O amuleto perdido e outras lendas africanas. São Paulo: 
Panda Books, 2010; SODRÉ, Muniz. Prefácio. IN: MESTRE DIDI. Contos Crioulos da Bahia. Salvador: Núcleo Cultural Níger Okàn, 2004. 
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Com esse viés, seguimos o campo das possibilidades de aprendizado com os 

contos africanos, considerando também que os sujeitos precisam de uma referência 

de herói para a construção de previsões de sucesso e segurança. As simbologias 

expostas nos contos africanos instigam os homens para as suas capacidades de 

transformar demandas em mudanças positivas, por meio de reflexões em torno dos 

saberes defendidos no campo místico (MACHADO, 2002). 

Nesse aspecto, em relação a este projeto de pesquisa, sabemos que a escola 

não tem a competência necessária e nem o papel de resolver todas as demandas 

sociais, até porque ela reproduz ações que são controladas pelo mesmo Estado. 

Contudo, defendemos que a cultura escolar tem a responsabilidade de buscar 

estratégias para aproximação com a realidade da comunidade, a qual ela atende, ou 

seja, de querer aprender sobre o universo sociocultural do povo. Quem é esse 

povo? O que a população das classes desfavorecidas economicamente precisa 

aprender sobre lições e valores que, possivelmente, não seria aprendido sem o 

apoio da escola? Em que medida os educadores da escola podem contribuir com os 

educadores da vida? Por isso, a nossa proposta é utilizar a sabedoria dos contos 

africanos e itan para o ensino-aprendizagem nos contextos escolares: do popular 

para o escolar e, por que não ousar a dizer que podemos ensinar sobre o “currículo” 

do povo afro-brasileiro aos sujeitos da escola? Partindo do universo escolar, 

estudamos a seguir as contribuições das bases legais para orientação das 

atividades no ensino fundamental. 

 

3.3 BASES LEGAIS DA TEMÁTICA AFRO-BRASILEIRA AO ENSINO 

FUNDAMENTAL I  

 

Considerando a escolha de aplicação deste projeto em uma turma do ensino 

fundamental I, consultamos documentos legais a fim de buscar orientações às 

práticas pedagógicas relacionadas a cultura afro-brasileira no referido nível de 

ensino. Desse modo, após termos detalhado o contexto desta pesquisa no capítulo 

anterior, buscamos o entrelaçamento de reflexões a partir da legislação, tendo como 

foco o campo literário que está imerso na cultura afro-brasileira e, neste caso, 

traçando aproximações aos contos e itan desta natureza. Dessa forma, utilizamos as 

seguintes referências legais: A Lei n° 9.394/96 (BRASIL, 1996); os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais – Pluralidade Cultural (BRASIL, 1997); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004); a Lei 

10.639/03 (BRASIL, 2003); e as Orientações e ações para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2006).   

A Lei n° 9.394/96, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), registra positivamente que a educação é construída a 

partir de processos que ocorrem nas relações sociais, perpassando por esferas 

como: familiares, trabalhistas, escolares, movimentos sociais, organizações e 

manifestações socioculturais. Sublinhamos também que, nos princípios e fins da 

LDB há o enfoque para: o direito à liberdade para aprender a cultura; o pluralismo de 

princípios e perspectivas pedagógicas; o reconhecimento da experienciação 

extraescolar dos aprendizes; e a atenção ao viés da diversidade étnico-racial 

(BRASIL, 1996). 

  A esse respeito, encontramos em Brandão (2007), a argumentação de que os 

processos educativos ocorrem antes de o sujeito ter acesso à instituição escolar, de 

modo que, quando esse ciclo é realizado pelo educando, diversas etapas de 

aprendizagem acontecem e ultrapassam o ambiente da escola. Nesse viés, 

reforçamos a escolha de planejarmos ações de abordagem transdisciplinar à 

aplicação deste projeto – conforme discutido anteriormente –, com o intuito de 

refletirmos sobre a importância dos compartilhamentos que perpassam pela esfera 

educativa escolar e do mundo. Para tanto, valorizamos a presença de assuntos 

contemporâneos nos contos selecionados e também priorizamos a contextualização 

da leitura destes textos por parte dos educandos que, por sua vez, revelaram 

aproximações e/ou estranhamentos a partir de suas experiências de vida.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que tratam da temática 

Pluralidade Cultural, também apontam visões relacionadas as propostas deste 

projeto. Verificamos a priorização do ensino voltado às linguagens e representações 

por meio de práticas que contemplem diversas comunicações além da verbal, como 

por exemplo, a oralidade que brota da cultura popular. Além disso, o referido 

documento lança questionamentos acerca da pertinência do experienciamento da 

pluralidade cultural (BRASIL, 1997). Nessa esfera, realçamos que: 



59 

 

Sem dúvida, pluralidade vive-se, ensina-se e aprende-se. É trabalho de 
construção, no qual o envolvimento de todos se dá pelo respeito e pela 
própria constatação de que, sem o outro, nada se sabe sobre ele, a não ser 
o que a própria imaginação fornece (BRASIL, 1997, p. 57). 

 

Nessa perspectiva, planejamos a etapa de aplicação, com o objetivo de os 

alunos aprenderem sobre contos africanos e itan, a partir do olhar para: a história de 

vida e as expressões socioculturais e artísticas deles; e outras versões da história, 

além daquelas que estão uniformizadas nos recursos pedagógicos oficiais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

traçam direcionamentos para: medidas reparativas de valorização de ações 

afirmativas pelo governo; a inclusão de um ensino das relações étnico-raciais que 

reconheça a perspectiva afro-brasileira como parte do episódio civilizatório do país; 

o direito pelo reconhecimento histórico da diversidade cultural brasileira; práticas 

pedagógicas de enfrentamento ao racismo e discriminação racial; e, além disso, a 

garantia do ensino obrigatório de História e Cultura Afro-Brasileira e de educação 

das relações étnico-raciais (BRASIL, 2004).  

Nesse prisma, essas Diretrizes destacam que é atribuição dos Conselhos de 

Educação – federais, estaduais e municipais – a adaptação das metas indicadas 

com base nos contextos locais, tendo em vista o “[...] regime de colaboração e 

autonomia de entes federativos, a seus respectivos sistemas” (BRASIL, 2004, p. 26). 

Ponderamos sobre a essencialidade deste documento, pelo embasamento de uma 

pedagogia que aprofunde a temática africano-brasileira, de acordo com a 

diversidade sociocultural presente na educação e, por isso, necessita de 

capacitação dos educadores para a execução das atribuições destacadas, 

considerando que, de acordo com a escritura legal referida: 

 
[...] a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer 
mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo 
europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando 
processos pedagógicos (BRASIL, 2004, p. 15). 

 

Nessa esfera, refletimos sobre a utilização deste museu virtual enquanto 

recurso didático-pedagógico e tecnológico, direcionado ao aperfeiçoamento do(a) 
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educador(a) envolvido na pesquisa, como também dos próprios aprendizes. 

Enfatizamos ademais, que o resultado da aplicação deste trabalho na instituição 

escolhida proporcionou a disseminação desta abordagem à comunidade escolar e 

local, influenciando novas construções e compartilhamentos direcionados a 

capacitação da própria comunidade. 

A Lei 10.639/03 amplia o reconhecimento das africanias no campo curricular, 

ao indicar diretrizes e bases ao sistema educacional, de modo a garantir a inclusão 

obrigatória do ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas. Desta 

maneira, a Lei enfatiza o estudo aprofundado desta temática, com o destaque para o 

campo das linguagens, das artes e da história do país (BRASIL, 2003). 

As Orientações e ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

(2006) trazem sugestões de práticas educativas com a utilização de contos africanos 

ao público do ensino fundamental. Esse documento orienta trabalhos com recontos 

de narrativas africanas, com o intuito de possibilitar a produção criativa de outras 

visões de mundo por parte dos alunos e, ao mesmo tempo, estimular a subjetividade 

dos sujeitos ao campo artístico. Além disso, esta escritura dá visibilidade a 

valorização de atividades direcionadas a história da comunidade, a exemplo da 

sugestão de produção literária de contos como via para priorizar a linguagem escrita 

e a difusão de sabedorias de povos de diversas culturas (BRASIL, 2006). 
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Quadro 7 – Princípios n° 03 – Bases legais: para trabalhar a temática afro-brasileira no ensino fundamental I 
PRINCÍPIOS TEÓRICOS - BASES 

LEGAIS 
CONCEPÇÃO SEGUIDA BASE ORGANIZADORA AO MUSEU 

 
Lei n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 

 
Estabelece diretrizes e bases da 
educação nacional. 

O guia virtual tem a proposta de convidar os visitantes para indicarem 
os assuntos conhecidos ou não por eles – em relação aos textos 
exibidos no museu –, a fim de nos aproximarmos do universo 
sociocultural do público visitante.  

 
 
Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Pluralidade Cultural (1997) 

 
Orienta a respeito dos objetivos e 
ações voltadas ao experienciamento 
da pluralidade cultural no ensino 
fundamental. 

O portal exibe as seguintes linguagens: escritas (por meio dos contos 
africanos e itan selecionados ao museu) e teatrais (por meio de 
registros manuscritos acerca dos jogos teatrais realizados em sala de 
aula), com o intuito de impulsionar os visitantes a também 
compartilharem suas experiências pedagógicas – pautadas na 
temática africano-brasileira – no museu.  

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana (2004) 

Expõe direcionamentos ao governo e 
ao sistema educacional, a fim da 
garantia e melhoria da Educação das 
Relações Étnico-Raciais e ao ensino 
da História e Cultura afro-brasileira. 

 
Exibição deste viés no ícone referente às missões do nosso museu 
virtual aos visitantes do site. 

 
Lei n° 10.639/03 

Inclui obrigatoriamente o ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira no 
currículo escolar. 

Convidar os visitantes a compartilharem seus planos de aula 
referentes ao trabalho pedagógico com contos africanos e itan, 
aplicados em seus espaços educativos.  

Orientações e Ações para a 
Educação das Relações Étnico-
Raciais (2006) 

Orienta a respeito da importância da 
prática de ensino voltada para a 
Educação das Relações Étnico-raciais. 

Convidar os visitantes a compartilharem suas experimentações 
teatrais – embasadas em recontos criados pelos alunos – a partir dos 
contos estudados em sala de aula, por meio do envio de planos de 
aula no portal. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: BRASIL. Governo Federal. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, nº 9394/96. Brasília, MEC/SEMTEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em 28 abr. 2016, às 12 
h; BRASIL. Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n° 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. Lex: Brasília, 2003.Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm#art1>. Acesso em 28 abr. 2016, às 13 h; 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: DF, 2004. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-
Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf>. Acesso em 28 abr. 2016, às 15 h; BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e Ações para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília: SECAD, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf 
>. Acesso em 28 abr. 2016, às 16 h; BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: pluralidade cultural, 
orientação sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
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Dessa forma, destacamos a pertinência de estudarmos as bases legais 

referenciadas, a fim de aprofundar a compreensão acerca dos objetivos e metas das 

abordagens pedagógicas na educação para as relações étnico-raciais no ensino 

fundamental I. Este processo nos orienta no planejamento das atividades de 

aplicação em sala de aula, de modo a tecer pontes de acesso ao estudo das 

linguagens culturais – imersas nas africanias estudadas e no contexto social dos 

alunos – já dialogadas anteriormente, literárias e também corporais, conforme 

revelaremos nos dois tópicos a seguir. A este respeito, estudamos as questões que 

nos movem ao estudo das linguagens. 

 

3.4 DIALOGISMO E POLIFONIA 

 

O presente trabalho está pautado na elaboração de museu virtual que trata 

basicamente da tessitura de narrativas afro-brasileiras, de origens banto e nagô. 

Desta construção entendemos que há uma base formativa de um conjunto de 

linguagens que precisam ser debruçadas e aprofundadas.Nesta esfera, 

esclarecemos que esta questão está interligada na perspectiva bakhtiniana, por 

reconhecermos nela as possibilidades de estudar as linguagens do ponto de vista de 

suas relações com os contextos: social, histórico e ideológico, ao tempo em que 

visualizamos as relações de interação que são produzidas a partir do texto. Desse 

modo, estudamos neste tópico as contribuições dos princípios do dialogismo e da 

polifonia para a elaboração do nosso museu.  

Os estudos bakhtinianos possuem relevância no sentido de valorizar o 

enunciado imerso no campo linguístico, tendo o texto enquanto fonte que está, de 

acordo com Barros (2003, p.1): “[...] organizado e estruturado, quanto como objeto 

de comunicação, ou melhor, objeto de uma cultura, cujo sentido depende, em suma, 

do contexto socioistórico” (BARROS, 2003, p. 1). Nesse prisma, reconhecemos que 

os escritos afro-brasileiros sinalizados neste trabalho são resultados de uma 

herança ancestral carregada de linguagens culturais imersas em uma conjuntura 

social, histórica e ideológica, de maneira que a comunicação registrada nas obras 

permite uma ligação entre os contextos dos ancestrais com os seus descendentes 

na contemporaneidade.  
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Apontamos que o dialogismo proposto pela ótica bakhtiniana traduz a relação 

com a linguagem, do ponto de vista da concepção mundana do sujeito, enquanto 

base propícia ao discurso. A esse respeito, há o dialogismo discursivo que pode ser 

acessado por duas vias: a da interatividade verbal, existente na relação entre o 

emissor e o receptor da mensagem; e pela intertextualidade presente no próprio 

campo discursivo. Entendemos que o sujeito participante desse processo possui o 

papel de representação de diversas vozes que o formaram as bagagens históricas e 

ideológicas nas quais ele está inserido. Buscamos nesta investigação a interação 

dos leitores com os textos lidos, ao mesmo tempo em que propomos uma interação 

resultante desta aproximação dialógica: tanto dos sujeitos com as mensagens 

textuais, como deles com os seus pares. Para tanto, utilizamos o diário de bordo – 

discutido no próximo capítulo – e o jogo teatral – apresentado a seguir –, em busca 

de processos criativos gerados a partir das palavras, com as possíveis ações 

resultantes delas. Nesta perspectiva, cada palavra carrega consigo uma coletividade 

de vozes que estão interligadas por um dialogismo repleto de intertextualidade, nos 

remetendo a um campo textual “[...] tecido polifonicamente por fios dialógicos de 

vozes que polemizam entre si, se completam ou respondem umas às outras” 

(BARROS, 2003, p. 4).     

Destacamos no dialogismo a possibilidade para encarar as interações sob o 

olhar da importância do outro, que não possui neutralidade em sua própria essência 

e também não pode dialogar sozinho, considerando que a comunicação entre os 

homens parte de um processo formativo construído por meio da existência e 

referência com outros pares. Nesta esfera, exemplificamos o resultado deste 

trabalho e a importância de termos buscado várias referências para alcançarmos a 

compreensão acerca da temática aprofundada, sem esquecer de que cada autor 

passou por um processo de reformulação propícia para a construção de suas 

abordagens ideológicas. Em relação a nossa aplicação no campo escolar, 

valorizamos o dialogismo indicado e buscamos dar voz aos textos oriundos das 

camadas invisibilizadas da sociedade, rumo a expressividade de seus 

descendentes, com o intuito de que “[...] Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz 

nada termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de 

existência” (BAKHTIN, 2002, p. 257).   
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Compreendemos a pertinência de considerarmos as narrativas africanas que 

contemplam a multiplicidade de vozes presentes no contexto histórico imerso no 

lócus desta pesquisa. Nesse sentido, a polifonia retrata a existência de textos que 

reconhecem e valorizem uma diversidade de vozes que se expressam e estão 

explicitamente presentes na linguagem exposta, de maneira que possamos 

identificá-las (BARROS, 2003). 

A esse respeito, seguindo uma análise em torno dos heróis presentes nos 

romances, encontramos em Bakhtin (2002) uma análise aprofundada em torno da 

literatura de Dostoiévski, do ponto de vista do viés polifônico: isso porque apresenta 

um herói com uma voz tão presente como a do próprio autor, de maneira que a 

abordagem do narrador: 

 
[...] não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma de suas 
características mas tampouco serve de intérprete da voz do autor. Ela 
possui independência excepcional na estrutura da obra, é como se soasse 
ao lado da palavra do autor, coadunando-se de modo especial com ela e 
com as vozes plenivalentes de outros heróis (BAKHTIN, 2002, p. 5). 

 

 
Sob esse contexto, ponderamos que cada texto dessa natureza carrega 

consigo um legado, que representa as raízes africanas, alcançaram o território 

brasileiro e aqui se reformulou a partir da interculturalidade brasileira, de maneira 

que a filosofia, o campo ancestral e os próprios representantes dessas culturas 

passaram por reformulações que, consequentemente, poderão sofrer novos 

aprofundamentos diante das conjunturas contemporâneas, resultantes dos 

encontros com as coletividades de povos africanos. A exemplo, podemos visualizar 

em um personagem africano-brasileiro uma representatividade que dá voz às 

relações sociais que abarcam seres humanos com arquétipos próximos a dos orixás 

e também às concepções de vida em sociedade.  

Com este olhar, entendemos que o dialogismo é a relação linguística que 

torna presente, em cada situação, todas as possibilidades intertextuais de forma 

igualitária, ao passo que a polifonia é o respeito ao espaço e a presença de todas 

as vozes participantes em um texto. 
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Quadro 8 – Princípios n° 4 – Para trabalhar as linguagens 

PRINCÍPIO 
TEÓRICO 

CONCEPÇÃO SEGUIDA REFERÊNCIA BASE ORGANIZADORA AO MUSEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALOGISMO 

- Reconhece o viés social e histórico na 
linguagem; 
 
- Possui relação com a linguagem, sendo base 
formativa do discurso, ligada às visões de 
mundo; 
 
- Traz o aspecto discursivo relacionado a 
interação verbal entre enunciador e 
enunciatário, por meio do texto, além da 
intertextualidade, por meio do discurso; 
 
- Considera a intertextualidade de vozes 
presentes no texto;  
 
- Reconhece o sujeito enquanto regente de 
muitas vozes sociais, históricas e ideológicas 
nas quais ele está inserido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Barros  
(2003) 

 
 
 
 
 
 
 
Exposição de narrativas afro-brasileiras de origens 
banto e iorubá no portal, enquanto resultado da 
interculturalidade de africanias com territórios 
brasileiros inseridos no Cabula/Beiru, conforme 
indicado no capítulo de contexto. 
 
 

 
- Defende a importância do outro para que o 
sujeito possa dialogar com o mundo; 
  
- Trata o diálogo enquanto a base discursiva 
para o encontro e o alcance das interações. 

 
Mikhail Bakhtin 

(2002) 

Convidar os visitantes a compartilharem no portal – 
por meio do fórum – as suas dúvidas e/ou 
sugestões, a respeito estudo dos contos inseridos 
no museu e do processo das experimentações 
teatrais divulgadas no museu. 

 
POLIFONIA 

 
Traduz os textos que reconhecem e respeitam 
a diversidade de vozes representadas nele. 

 
Diana Barros  

(2003) 

O portal exibe narrativas de origem banto e iorubá, 
de modo que algumas delas apresentam uma 
variedade de personagens em uma mesma 
história. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Problemas da poética de 
Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002; BARROS, Diana Luz Pessoa de. Dialogismo, Polifonia e Enunciação. IN: BARROS, Diana Luz 
Pessoa de; FIORIN, José Luiz (orgs.). Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade: Em torno de Bakhtin. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2003. 

 
6
5
 



66 

 

A partir deste estudo em torno do campo linguístico, reconhecemos a 

necessidade da valorização dos sujeitos existentes nos escritos que tratam das 

narrativas africanas de tradição oral, enquanto base formativa ao universo literário 

desta pesquisa. Com essa preparação, nos debruçamos a seguir sobre as 

estratégias de ensino que deram suporte ao nosso intuito de promover a interação 

entre os pares: por meio das temáticas trabalhadas, das relações com os pares, 

além da forma como nos comunicamos com os educandos envolvidos ao longo do 

processo. 

 
3.5 SOCIOCONSTRUTIVISMO, TRANSDISCIPLINARIDADE E JOGO TEATRAL  

 

Considerando a priorização desta pesquisa ao campo de aplicação em um 

espaço de relações que é a escola, enfatizamos a pertinência de esclarecermos as 

estratégias de ensino adotadas, embasadas nas possibilidades de promover 

interações entre os participantes envolvidos no processo de aplicação. Optamos 

pelo planejamento de atividades pedagógicas pautadas no entrelaçamento das 

propostas: vygotskyanas, do ponto de vista do socioconstrutivismo; 

transdisciplinaridade; e a metodologia teatral intitulada jogos teatrais. 

Compreendemos que o socioconstrutivismo vygotskyano considera que a 

interação cultural entre os pares/grupos se estabelece por meio das relações destes 

com os membros da cultura e com os elementos a eles relacionados, contribuindo 

com o processo de aprendizagem. Seguimos o socioconstrutivismo enquanto um 

princípio que rege a proposta de aplicação, por considerarmos que o contexto 

sociocultural ampliou as nossas possibilidades de compartilhamentos de saberes – 

escolares e cotidianos – por meio das interações promovidas a partir do universo 

literário dos textos africanos e das contextualizações que foram elaboradas por meio 

das práticas teatrais em sala de aula (OLIVEIRA, 1993). 

O processo de ensino-aprendizagem socioconstrutivista considera a Zona de 

Desenvolvimento Real (ZDR) ou Zona de Desenvolvimento dos sujeitos, 

considerando a necessidade de priorizar o grau de aperfeiçoamento das funções 

mentais do público infantil, o que amplia as possibilidades para o alcance de 

determinados objetivos referentes às etapas de desenvolvimento almejadas, a 

exemplo de aspectos já amadurecidos pelos alunos a respeito de determinados 
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assuntos. Além disso, o socioconstrutivismo contribui para a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) no processo de aprendizagem, sendo 

representado por um campo localizado entre a ZDR – citada anteriormente – e a 

Zona de Desenvolvimento Potencial, sendo as abordagens que o sujeito pode 

aprender com a mediação de um adulto/educador. 

Sublinhamos, neste enfoque que, o socioconstrutivismo é uma abordagem 

de ensino que valoriza a interação social e cultural como ponto de partida para que 

o processo de aprendizagem ocorra de uma forma mais significativa para os 

sujeitos envolvidos. Para isso, há o enfoque: para a Zona de Desenvolvimento 

Real (ZDR) ou Zona de Desenvolvimento, sendo o indicativo do potencial de 

desenvolvimento que o aluno possui para a aprendizagem de determinado assunto; 

e à possibilidade de revelar as contribuições do alcance do nível de aprendizado 

dos educandos por meio de uma mediação pedagógica, representando a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Considerando as possibilidades de ampliação das propostas educativas das 

narrativas estudadas para a vida cotidiana dos participantes, este trabalho segue a 

perspectiva da transdisciplinaridade, em parceria com as etapas de aplicação que 

foram desenvolvidas. Nesse sentido, nos orientamos no ponto de vista 

transdisciplinar para a disponibilização do estudo de todas as disciplinas do 

conhecimento, em uma dimensão que vai além do aprendido na escola. Desse 

modo, esta visão “[...] ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo e 

sua reconciliação não somente com as ciências humanas mas também com a arte, 

a literatura, a poesia e a experiência espiritual” (MORIN; NICOLESCU, 1994, p. 3).  

Seguimos a visão transdisciplinar que considera a integração dos 

conhecimentos humanos por meio da integração das ciências exatas com as 

ciências humanas e os demais saberes que perpassam pela humanidade. Nesta 

esfera, consideramos que o processo educativo deve atravessar as abordagens 

utilizadas no currículo escolar e contemplar os saberes cotidianos, a exemplo deste 

projeto: priorizamos o ensino-aprendizagem da abordagem africano-brasileira por 

meio das narrativas africanas, enquanto possibilidade para dialogarmos com as 

disciplinas de Português, História, Artes e também Informática. Nesse processo de 

contato com a interdisciplinaridade, nos intencionalizamos em estimular uma 
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educação que considera a cultura popular como base para contextualização dos 

conhecimentos que precisam ser apreendidos na escola (WEIL; AMBROSIO e 

CREMA, 1993). Desse modo, entendemos que a transdisciplinaridade é uma 

perspectiva que abarca um entrelaçamento entre os conhecimentos disciplinares 

com os saberes populares que perpassam pela humanidade, de modo a contribuir 

aos ensinamentos relacionados à vida em sociedade, de forma integral e 

contextualizada. 

Esclarecemos que o jogo teatral é a tradução de “Theather Game” ou “Spolin 

Games” (KOUDELA; SANTANA, 2006, p. 65), uma metodologia de teatro criada pela 

norte-americana Viola Spolin. Esse jogo tem como base prioritária a improvisação 

teatral, pela valorização da capacidade criativa dos atores envolvidos no processo. 

Devido a isso, Spolin (2003) destaca a importância da espontaneidade para 

estimular o improviso nas práticas teatrais, considerando que os participantes 

precisam alcançar certo grau de envolvimento com o jogo e com os pares.  

Ponderamos sobre a relevância dos jogos teatrais para as atividades de 

leitura sugeridas nesta pesquisa, tendo em vista o norteamento para a improvisação 

teatral das cenas. Nesse aspecto, destacamos as possibilidades dos jogos indicados 

para o uso de objetos imaginários pelos sujeitos participantes, de modo a 

estabelecer pontes com os seguintes aspectos teatrais: onde, quem e o que se 

passa na história referenciada. Reforçamos a pretensão de ampliarmos a riqueza 

das práticas teatrais em sala de aula, por meio do aprofundamento dos elementos 

inseridos nas narrativas, além de não depender exclusivamente de aspectos físicos 

relacionados ao cenário. Contudo, este enfoque não descarta a possibilidade de 

utilização de alguns elementos mais acessíveis para confecção de um cenário, 

considerando as noções simbólicas imersas no perfil das histórias estudadas, a 

exemplo de elementos da natureza como as folhas, a terra, a água etc. (KOUDELA, 

1990).  

Em se tratando das relações intrapessoais e interpessoais dos sujeitos 

envolvidos no decorrer das atividades teatrais planejadas, realçamos a valorização 

que o teatro dá ao campo subjetivo da corporeidade e das emoções dos 

participantes. Nesta esfera, refletimos acerca dos auxílios dos exercícios, do ponto 

de vista do estímulo ao monólogo com o corpo; ao passo que, os jogos traçam uma 
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ponte ao diálogo corporal, tendo em conta que necessita de um coletivo. Este olhar 

nos remete a propormos discussões que favoreçam práticas de ensino pautadas na 

valorização do campo artístico no espaço de repressão e disciplinamento que a 

cultura escolar oferece (BOAL, 2011). 

Neste caminhar, seguimos a concepção dos contos africanos que perpassa 

pela aproximação entre as esferas do sentimento e do pensamento e assim, 

entramos em sintonia com o ensinamento nagô que, com a ideia de Odara (LUZ, 

1992, p. 72), valoriza a bagagem cultural africana e resgata elementos do sagrado 

presente nos contos africanos e itan e, com eles, uma diversidade de expressões 

artísticas, como: a musicalidade, a teatralização, o movimento, a dança etc. Nesse 

sentido, ponderamos que o conhecimento sobre o universo destes contos amplia 

possibilidades para entender como se dá o processo de construção da sabedoria 

africana, rica de perspectivas que culminam na origem dos próprios seres envolvidos 

em contextos que estão relacionados ao ser e estar no mundo (LUZ, 1992). 

Diante do estudo aprofundado em torno de referenciais que sugerem 

parcerias com a arte e a educação para o viés narrativo, planejamos a execução de 

experimentações teatrais que permitam aproximações dos sujeitos com o universo 

ancestral. Para tanto, sugerimos a utilização de uma metodologia para o teatro, 

juntamente com a DBR já anunciada anteriormente. Utilizamos a metodologia teatral 

conhecida como jogos teatrais, porque, de acordo com Japiassu (2001), este jogo 

possibilita a troca de papéis entre os envolvidos que observam as cenas e àqueles 

que participam da própria ação teatral. Neste caso específico, contextualizamos da 

seguinte forma: a pesquisadora ocupou o lugar de narradora para que, em seguida, 

os alunos estivessem motivados a serem akpalôs. Seguidamente, demos visibilidade 

ao enredo das narrativas, repletas de linguagens históricas, culturais, artísticas, e, 

sobretudo, composta por grupos de alunos que participaram das cenas como 

personagens no teatro de varetas, conforme descreveremos nos capítulos seguintes. 

Com esse intuito, acreditamos que, de acordo com Braga (1980), os:  

[...] personagens não são enunciados, são representados. Vividos pelo 
narrador, agem, ganham corpo, movimentam-se. E a história deixa de ser 
uma simples narrativa, para transfigurar-se num drama dirigido e 
representado por um único ator doado de excepcional capacidade de 
transformar a palavra em ação, em gestos corporais, dando-lhe dimensão 
simbólica de ritualização dela própria (BRAGA, 1980, p. 8). 
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Nessa perspectiva, em se tratando da produção artística presente na 

contação de histórias, seguimos a orientação que Sacranie (2010, p. 9) estimula ao 

narrador: “[...] calce as sandálias do contador de histórias e deixe que elas 

praticamente se contem sozinhas”.  Convidamos o leitor para desvendar neste tópico 

a principal fonte que promove: a disseminação de uma diversidade de saberes 

oriundos da tradição oral; a preservação das memórias africanas e a consequente 

solidificação da ancestralidade africano-brasileira.   

A este respeito, Silva (2006) discute a importância do olhar artístico presente 

na contação, com o alerta para a priorização da própria história e da suavidade 

emanada pela voz de quem conta. Além disso, a referida autora esclarece que o 

universo da leitura não se limita a qualquer faixa etária, quando a missão é o 

estímulo a criatividade dos leitores e ouvintes. Nesta conjuntura, escolhemos a 

promoção de práticas teatrais no processo de estudo e seleção dos contos africanos 

e itan, rumo à construção colaborativa do museu virtual com os alunos da pesquisa. 

Acrescentamos que a criação deste museu permite o registro da memória e a 

preservação das africanias que foram estudadas, compartilhadas, aprendidas e 

recriadas pelos próprios aprendizes, de modo a disseminar os saberes africanos não 

só na escola, como também nos espaços cotidianos da comunidade educativa. 

Acreditamos que os jogos teatrais oferecem possibilidades na contribuição de 

processos educativos em contextos escolares. Neste viés, exemplificamos a 

experiência ocorrida com uma turma do ensino fundamental I, em 2012, quando 

realizamos intervenções pedagógicas pautadas em assuntos relacionados: as 

temáticas atualizadas ao período da pesquisa; às disciplinas escolares estudadas no 

semestre da investigação; e ao universo sociocultural dos alunos envolvidos. Os 

resultados revelaram o potencial dos jogos teatrais para se aproximar dos contextos 

e linguagens culturais dos educandos, ao tempo em que revelaram aspectos dos 

cotidianos dos participantes durante as linguagens teatrais desenvolvidas por eles 

durante a própria prática em sala de aula. Nessa perspectiva, pudemos compartilhar 

aprendizagens a partir da aproximação da cultura escolar com a cultura do povo 

(REIS, 2012). 

Nesse sentido, enfatizamos que o jogo teatral é, portanto, uma ação 

pedagógica que utiliza o teatro improvisacional para estimular a espontaneidade, a 
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criatividade, a autenticidade e a autoria dos participantes do processo, considerando 

a valorização do improviso enquanto via para dar voz aos sujeitos, permitindo-os a 

elaboração de seus personagens sem guias preestabelecidos e ao mesmo tempo 

favorecendo um engajamento com os conflitos e ensinamentos inseridos na temática 

estabelecida nas histórias dialogadas. Desse modo, explanamos que esses dois 

princípios estão inseridos na nossa proposta aplicação em sala de aula, 

considerando as interações e também as tensões que são ocasionadas em espaços 

de diversidade como o da escola, conforme Quadro 9 a seguir.  
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Quadro 9 – Princípios n° 5 – Para trabalhar as estratégias de ensino e as interações entre os pares 

PRINCÍPIO TEÓRICO CONCEPÇÃO SEGUIDA REFERÊNCIA BASE ORGANIZADORA AO MUSEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOCONSTRUTIVISMO 

- Considera a Zona de 
Desenvolvimento Real (ZDR) ou 
Zona de Desenvolvimento do sujeito, 
de modo a trabalhar o grau de 
aperfeiçoamento das funções 
mentais do público infantil, resultando 
no alcance de determinados 
objetivos referentes às etapas de 
desenvolvimento almejados. Além 
disso, a ZDR identifica aspectos já 
amadurecidos pelos sujeitos a 
respeito de determinados assuntos. 

 
 
 
 

Lev Vygotsky 
(1994) 

Convidar os visitantes a compartilharem 
no museu, por meio de áudio, o processo 
de leitura de narrativas africanas por parte 
dos alunos.  
 
Solicitar ao visitante para comentar (por 
meio de áudio ou digitação) sobre sua 
experiência como contador em algum um 
espaço socioeducativo (conforme 
sugerido no Quadro 6), sinalizando a 
participação dos sujeitos envolvidos.  

- Contribui para a Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP) no 
processo de aprendizagem dos 
sujeitos; 
 
- Representa o campo localizado 
entre a ZDR e a Zona de 
Desenvolvimento Potencial, sendo os 
aspectos que o sujeito pode aprender 
com a mediação de um adulto. 

 
 
 

Lev Vygotsky 
(1994) 

 

 
Convidar o visitante para socializar suas 
interpretações (por meio de registro 
digitado) a respeito dos ensinamentos e 
valores propagados nas narrativas 
publicadas no museu, de acordo com a 
proposta lançada no Quadro 6.  

- Promove a interação cultural entre 
os pares/grupos – por meio das 
relações destes com os membros da 
cultura e com os elementos a eles 
relacionados –, o que contribui ao 
processo de aprendizagem 

 
 

Marta Oliveira 
(1993) 

Solicitar ao visitante o relato (por meio do 
registro digitado) do processo de interação 
entre os pares envolvidos nas 
leituras/estudos dos textos e nas práticas 
teatrais em seu local de trabalho 
pedagógico. 

 
 
 
 

- Abordagem geral que ultrapassa o 
campo das ciências exatas, por 
incluir “[...] as ciências humanas, as 
artes, a literatura, a poesia e a 

 
 

Edgar Morin e 
Basarab Nicolescu 

Requerer ao visitante o compartilhamento 
de um plano de aula produzido por ele, a 
partir da perspectiva transdisciplinar, 
considerando o viés social, histórico, 

 
7
2
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TRANSDISCIPLINARIDADE 

experiência espiritual” (MORIN; 
NICOLESCU, 1994, p. 3). 

(1994) ideológico e cultural da humanidade; as 
artes cênicas; as linguagens; o universo 
literário e o campo dos contos imersos na 
filosofia ancestral. 

 
 

- Combate a fragmentação dos 
conhecimentos humanos, permitindo 
o entrelaçamento de saberes 
disciplinares com os saberes do 
mundo. 

 
 

Pierre Weil, Ubiratan 
D' Ambrosio e 

Roberto Crema 
(1993) 

Convidar o visitante a compartilhar (por 
meio de registros digitados) um plano de 
aula produzido por ele, entrelaçando a 
temática africano-brasileira com os textos 
estudados nas disciplinas escolares de 
História, Língua Portuguesa, Artes e 
Informática (considerando o trabalho com 
as tecnologias para o desenvolvimento 
colaborativo do museu virtual). 

 
 

 
 
 
 
 
 

JOGO TEATRAL 

 
 
- Permite a utilização de “objetos 
imaginários” (p.55) pelos participantes, 
por meio do foco aos termos: onde 
(cenário), quem (personagem) e o que 
(contexto/ação da cena) 

 
 
 

Ingrid Koudela 
(1990)  

Convidar o visitante a socializar – por 
meio do registro via digitação – o local das 
cenas; os personagens envolvidos e os 
conflitos/valores das contações 
selecionadas ao processo de 
experimentação teatral ocorridos em sua 
prática pedagógica.  

 
 
 
- Estimula a espontaneidade dos 
sujeitos envolvidos, possibilitando a 
improvisação, sem que haja modelos 
prontos estabelecidos pelo mediador. 

 
 
 
 

Viola Spolin 
(2003) 

Solicitar ao visitante o compartilhamento 
de um áudio, indicando uma das falas de 
seus personagens, a fim de valorizar a 
expressividade e a improvisação no 
processo da prática teatral; 
 
Disponibilizar um fórum no museu, para 
que os visitantes possam divulgar e 
dialogar sobre suas impressões respeito 
da experiência de aplicação. 

- Possibilita a realização de exercícios 
(monólogos corporais) e jogos 
(diálogos corporais) para contribuir 
nas relações intrapessoal e 
interpessoal dos sujeitos envolvidos 

 
 

Augusto Boal  
(2011) 

 
Pedir ao visitante para descrever um dos 
jogos teatrais utilizados em sua prática 
pedagógica, considerando a inclusão do 
processo de estudo literário dos contos 
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https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ubiratan+D%27Ambr%C3%B3sio%22&sa=X&ved=0ahUKEwj7wqfboJHNAhWLJh4KHfT3AbwQ9AgIITAA
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na prática teatral africanos e itan. 

- Contribui pedagogicamente ao 
universo literário e comunicacional, 
por meio do teatro de improviso (sem 
ensaios prévios, roteiros e modelos 
prontos aos personagens). 
 
- Possibilita a troca de papeis entre os 
sujeitos na prática teatral: 
observadores e atores em cena; 

 
 
 

Ricardo Japiassu 
(2001) 

 
 
Perguntar ao visitante a opinião dele a 
respeito da prática do jogo teatral no 
processo de estudo dos contos africanos 
e itan em seus espaços educativos. 
 
 

 
 
 
- Contribui ao processo educativo, ao 
considerar o contexto sociocultural dos 
sujeitos envolvidos e as linguagens 
processadas nas práticas teatrais na 
escola. 

 
 
 
 

Larissa Reis 
(2012) 

Convidar o visitante a indicar a origem das 
narrativas africanas selecionadas por eles 
em suas escolas e/ou outros espaços 
educativos, a fim de indicar suas 
aproximações com o contexto histórico do 
seu lócus de trabalho. 
 
Solicitar ao visitante o registro digitado de 
suas análises a respeito dos aspectos 
socioculturais inseridos pelos alunos, 
durante as discussões sobre os textos 
estudados e também no processo de 
improvisação teatral em sala de aula. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011; JAPIASSU, Ricardo Ottoni Vaz. Metodologia do ensino de teatro. Campinas, SP: Papirus, 2001; KOUDELA, Ingrid 
Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo: Editora Perspectiva, 1990; MORIN, Edgar; NICOLESCU, Basarab. Carta da transdisciplinaridade. IN: Convento 
de Arrábia–I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade–Portugal. 1994; OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: Aprendizagem e Desenvolvimento. Um 
processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1993; REIS, Larissa de Souza. Jogos Teatrais de Improviso na Educação. 2012, 116f.:il. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Colegiado de Pedagogia. Campus I, 2012; SPOLIN, 
Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2003; VYGOTSKY, Lev Semyonovich; CIPOLLA NETO, José; BARRETO, Luís Silveira 
Menna; AFECHE, Solange Castro. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 
1994; WEIL, Pierre; AMBROSIO, Ubiratan D'; CREMA, Roberto. Rumo à nova transdisciplinaridade: sistemas abertos de conhecimento. São Paulo: 
Summus, 1993. 
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Dessa maneira, tecemos os princípios que serviram como base para a 

preparação da aplicação pedagógica, considerando a metodologia de ensino 

selecionada e a forma pela qual conduzimos as relações com os alunos envolvidos, 

de modo a inseri-las na culminância do projeto por meio do museu virtual. A este 

respeito, reconhecendo no museu indicado a base de entrelaçamento da literatura 

trabalhada com as tecnologias, expomos a seguir as concepções que regem a 

nossa orientação em relação a ele.  

 
 
3.6 MUSEU VIRTUAL 
 

A despeito do nome, a idéia atrás deste fenômeno é construir uma extensão 
digital do museu na internet, um museu sem muros (CARVALHO, 2008, p. 
2). 

 
Consideramos que a discussão em torno do museu virtual é essencial, do 

ponto de vista de esclarecermos a nossa intencionalidade na utilização das 

tecnologias em prol do compartilhamento de saberes imersos na pluralidade cultural. 

Nessa perspectiva, apresentamos as abordagens e contribuições que o museu 

indicado oferece a este projeto. 

Sinalizamos que o processo de virtualização dos museus foi iniciado em 

1970, por meio de projetos museográficos direcionados a banco de dados. A 

proposta do museu virtual tem possibilitado a divulgação de uma variedade de 

serviços, adaptados em diversas línguas, o que amplia os meios para se trabalhar 

com assuntos universais que ultrapassam as barreiras dos países e das temáticas 

das coleções selecionadas. Dentre os potenciais oferecidos pelo museu virtual, 

selecionamos algumas das contribuições encontradas e que são consideradas neste 

trabalho, a saber: proposta de recuperação de coleções; promoção de acessibilidade 

ao público deficiente; controle temporal e espacial dos grupos de visitantes; 

oferecimento de vias para comunicação com as visitas do museu, além da 

virtualização de objetos de forma detalhada (DJINDJIAN, 2007).  

Destacamos que o museu virtual oferece contribuições no processo de resgate e 

preservação da memória de legados da humanidade. A este respeito, o museu 

indicado cria pontes para o rememoramento de abordagens culturais antepassadas 

e ao mesmo tempo defende, de forma prática, um compromisso social em promover 
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interações e discussões com e/ou entre os visitantes, de modo a anunciar demandas 

sociais, como preconceitos relacionados a temática apresentada. Para isto, 

propomos estratégias para promover a interatividade com os visitantes, com o intuito 

de mediar pedagogicamente os estranhamentos que podem ser gerados a partir dos 

assuntos divulgados, a exemplo da intolerância religiosa e do preconceito racial 

(VIEIRA, 2007). 

Compreendemos que há vários tipos de produções museológicas 

disponibilizadas na internet, que possibilitam a visita a museus de várias partes do 

mundo, o que amplia o acesso a conhecimentos imersos em uma diversidade de 

culturas. Contudo, seguimos a abordagem que defende o museu virtual não como 

um substituto e/ou uma ameaça aos museus presenciais. Isto porque, as tecnologias 

surgem como via de aprofundamento e ampliação da difusão do conhecimento já 

existente nos museus físicos e/ou relacionados a coleções de assuntos ainda não 

concentrados em espaços museológicos. Explicamos que o museu proposto está 

contextualizado na tipologia que abarca um museu de aprendizado que 

complementa o foco principal de ser um museu virtual, tendo em vista que o primeiro 

oferece o acesso a informação – no nosso caso, de coleções de narrativas afro-

brasileiras – e o segundo segue esta linha e ao mesmo tempo possibilita o 

compartilhamento dos saberes com os visitantes, de modo a conectar outras 

produções já existentes e/ou que possam existir (CARVALHO, 2008). 

Desta forma, compreendemos que museu virtual é um recurso tecnológico 

que permite a virtualização e a disseminação do conhecimento, em uma perspectiva 

museológica de coleções relacionadas a assuntos imersos na história da 

humanidade. 



77 

 

Quadro 10 – Princípio n° 6 – Para trabalhar as tecnologias 

PRINCÍPIO 
TEÓRICO 

CONCEPÇÃO SEGUIDA REFERÊNCIA BASE ORGANIZADORA AO MUSEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEU 
VIRTUAL 

- Possibilita a valorização da memória 
coletiva local, além da função social de 
promover indagações, diálogos e debates 
como via para revelar preconceitos e 
olhares pertencentes a diferentes 
abordagens culturais. 

 
 

Antônio Carlos Vieira 
(2007) 

 
Indicação de um espaço no museu virtual para 
promover discussões e debates com/entre os usuários, 
referentes a cada assunto abordado nas narrativas 
publicadas.  

 
- O museu virtual traz contribuições como:  
* a proposta de recuperação de coleções;  
* a promoção de acessibilidade ao público 
deficiente; 
* o controle temporal e espacial dos grupos 
de visitantes;  
* vias para comunicação com as visitas do 
museu; 
* virtualização de objetos de forma 
detalhada.  

 
 
 
 
 

François Djindjian 
(2007) 

 

Divulgação de narrativas africanas de tradição oral, 
como via para preservação da memória ancestral 
africano-brasileira, conforme indicado no Quadro 6; 
oferecimento dos seguintes recursos de acessibilidade: 
áudiodescrição, áudio e tradução de alguns textos para 
iorubá, inglês e quimbundo (língua angolana e, 
portanto, banto); disponibilização de um espaço no 
portal para debates, discussões e sugestões por parte 
dos visitantes; apresentação virtual dos personagens 
indicados nas narrativas divulgadas no museu, em 
concordância com o indicado no Quadro 6. 

- Representa uma produção museológica de 
base tecnológica, como ponte para 
ampliação do acesso aos conhecimentos 
abordados em determinado museu 
físico/assunto. 

 
Rosane de 
Carvalho 
(2008) 

Apresentação de uma coletânea de contos de origem 
banto e iorubá, enquanto recortes de uma extensão 
pertencente às memórias ancestrais africano-
brasileiras, em conformidade com o Quadro 6. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nas referências: CARVALHO, Rosane Maria Rocha de. Comunicação e 
informação de museus na internet e o visitante virtual. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio. Rio de 
Janeiro: PPG-PMUS Unirio. Vol. l, nº1, jul./dez.2008. Disponível em:<http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/8/4>. 
Acesso em 10 jun. 2016, às 8 h; DJINDJIAN, François. The Virtual Museum: an introduction. Archeologia e Calcolatori Supplemento. Itália: Paola 
Moscati. V.1, 2007. Disponível em: <http://soi.cnr.it/archcalc/indice/Suppl_1/2_Djindjian.pdf>. Acesso em 07 jun. 2016, às 20 h; VIEIRA, Antônio Carlos 
Pinto. Maré: casa e museu, lugar de memória. Revista Musas – Revista Brasileira de Museus e Museologia. Rio de Janeiro: Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais. N° 3, 2007. Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2011/01/Musas3.pdf> Acesso em 10 jun. 2016, às 9 h.  
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A partir das discussões abordadas neste tópico, entrelaçamos as concepções 

escolhidas ao museu virtual com as etapas de modelagem, apresentadas no 

capítulo seguinte e que culminaram na aplicação em sala de aula. Deste modo, 

debruçamos no viés objetivo dos nossos encaminhamentos de construção do 

museu, tendo a tecnologia como a base para aprofundarmos a difusão e o 

compartilhamento dos saberes africano-brasileiros. 
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4 MODELAGEM COMPUTACIONAL AO MUSEU VIRTUAL DE 

CONTOS AFRICANOS E ITAN  

 

 

Considerando o nosso interesse na produção colaborativa de um museu 

virtual sobre contos africanos e itan, aplicado em uma instituição de ensino e, 

consequentemente, patenteado pela mesma, exibimos este capítulo enquanto 

registro do processo de lapidação do museu indicado, com o destaque dos 

percursos selecionados para a construção dos moldes necessários à concretização 

do portal junto ao processo de aplicação na escola.  

Com esse intuito, recorremos às abordagens dissertadas nos tópicos 

anteriores, enquanto bases que culminaram na formação das partes do museu, a 

saber: o acervo selecionado em atendimento ao contexto histórico do lócus desta 

pesquisa (indicado no Quadro 4); e os princípios teóricos e seus direcionamentos às 

bases de organização ao museu (conforme os Quadros 5 a 10). Nesse sentido e 

com base nos quadros indicados, a presente divisão aponta a elaboração de uma 

solução concreta ao museu proposto. Nesse aspecto, optamos por um museu virtual 

em formato de portal, composto por desenhos (produzidos pelos educandos e pela 

pesquisadora), ferramentas de sonoplastia e de acessibilidade, templates 

relacionados com a temática das africanias, consoante ao detalhamento indicado no 

quadro abaixo: 
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Quadro 11 - Primeira modelagem computacional da pesquisa 

ORDEM N° LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABERTURA DO 
MUSEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item localizado na página inicial do 
museu, no momento em que o 
visitante acessar o site. 

 
Título centralizado, intitulado “Museu Virtual de Contos Africanos e Itan”, 
acompanhado por uma identidade visual/logomarca; 
 
Template composto pela cor laranja e as fontes das letras na cor preta, tendo 
como fundo desenhos de personagens indicados nas narrativas africanas 
apresentadas no museu. 
 
Fundo sonoro formado por elementos africanos: sons instrumentais, músicas etc. 
 
Recepção do museu composta por um guia virtual, o akpalô (contador de 
histórias), tendo as seguintes finalidades: se comunicar com o visitante por meio 
de um balão de fala; atuar como um guia pedagógico, no sentido de convidar os 
visitantes a navegarem pelo museu; explicar aos visitantes a organização do 
museu (como em um tutorial), em atendimento a cada função; e além disso, 
lançar perguntas interativas aos visitantes no final de cada leitura realizada. 
 
Disponibilizar ao visitante a opção de fazer o download das orientações do guia 
pedagógico, como uma espécie de tutorial do museu.  
 
O guia estimula os visitantes ao campo da interatividade, com frases do tipo: 
"socialize suas experiências em sala de aula", "conte-nos uma história!", 
"dramatize em sua escola e compartilhe!" e também com o indagamento: “qual a 
sua arte?”, com o lançamento do desafio para que o visitante escolha a arte de 
que mais gosta e, por meio dela, contar uma história afro-brasileira. 

 
 
 
BARRAS DE 
FERRAMENTAS 

Item localizado no canto superior 
da tela (abaixo do título do museu) 
centralizado e/ou no rodapé do 
museu (a exemplo do ícone “siga-
nos”, composto pelos blocos de 
acesso aos conteúdos do museu.  
 

 
Barra de ferramentas composta pelos seguintes tópicos de acesso, atendendo a 
esta ordem: 
 

1. Sobre o museu: apresentação do museu virtual aos visitantes, indicando 
os objetivos, as propostas e um breve resumo sobre o que há na fonte 
digital, além da indicação da autoria dos colaboradores envolvidos na sua 

 
8
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construção. 
 
Espaço de destaque para o público-alvo do museu: estudantes, 
educadores e demais interessados na literatura afro-brasileira, com o foco 
na acessibilidade e na disseminação do conhecimento de produção 
didático-pedagógica, valorizando algumas africanias presentes na região 
do Cabula/Beiru. 
 
 

2. Coleção de narrativas: barra de acesso ao conjunto de narrativas 
africanas apresentadas no museu. Traz a justificativa em torno da seleção 
da natureza dos contos exibidos. Este tópico contempla dois ícones 
(contos e itan) e possibilita a explicação de suas subcategorias de 
histórias, a saber: 
 

2.1  CONTOS: Exibe o conceito de contos e a ordem de chegada dos povos 
africanos no Brasil, conforme o contexto da pesquisa; em seguida, esta 
parte traz duas opções de acesso pelo visitante: 

 

 Contos africanos: ícone representado pela imagem do mapa da África 
que, quando clicado pelo visitante, exibe uma nova tela com duas opções 
relacionadas às origens das histórias: contos bantos e contos iorubás; 
 

 Contos Afro-brasileiros: ícone que oferece o acesso aos contos iorubás 
(nagôs). Nesta parte há um template composto por orixás, representando 
os personagens que os visitantes encontram nas histórias de origem 
nagô; 
 

 Itan: ícone que traz o conceito e a origem dos itan. 
 
A barra de ferramentas de acesso às coletâneas dos contos africanos e 
itan expõe imagens representativas de personagens dos contos 
apresentados. Os desenhos possuem autoria dos alunos e da 
pesquisadora participante deste projeto. A confecção dos personagens 
contempla instalações artísticas (por meio de materiais disponíveis como 
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tecidos, papeis coloridos etc.) produzidas durante as oficinas em sala de 
aula. 

  
3. Acessibilidade: ícone com opções de acessibilidade que podem ser 

ativadas para que o visitante tenha acesso ao conhecimento apresentado 
no museu, com as seguintes opções: áudio, áudiodescrição e tradução. 
 

4. Midiateca: espaço de compartilhamento de vídeos (clipes, filmes, 
documentários, desenhos etc.) e músicas relacionadas às temáticas do 
museu, podendo ser alimentadas pelos visitantes também. 
 

5. Sala Interativa: espaço de interação virtual entre todos os visitantes e 
destes com os organizadores do museu, tendo as seguintes opções para 
comunicação:  
 

 Fórum: espaço de discussões entre os visitantes do museu, por meio de 
questionamentos lançados pelos organizadores, tendo como viés 
assuntos encontrados nas narrativas abordadas. Espaço de publicação 
dos protocolos de atividades dos alunos, como via para tecer diálogos 
acerca das histórias e assuntos abordados nas aplicações pedagógicas 
em sala de aula. 
 

 Publique aqui!: sala de publicação de imagens (desenhos, bonecos, 
pinturas etc.) referente às contações de histórias/recontos/práticas 
teatrais pelos visitantes, além da divulgação/indicação de livros que 
tratam de contos africanos e itan (com a exposição da capa do livro, ano, 
autor(as), editora, assunto abordado etc.). Utilizamos o portal do youtube 
para esta etapa. 
 
Neste campo haverá:  
- uma orientação aos educadores para solicitarem autorização legal dos 
responsáveis pelos sujeitos envolvidos para publicação de imagens e/ou 
vídeos; 
- um convite aos visitantes para produzirem recontos ou contarem uma 
história conhecida por eles e/ou presentes no nosso museu, valorizando a 
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memória e a tradição oral -, por meio de desenhos, cordéis, poesias etc. 
 

 Sala dos Professores: espaço de publicação dos planos de aula utilizados 
nas aplicações pedagógicas. Esta sala traz a possibilidade de 
socializarmos os planos de aula, adicionarmos um breve relato e termos 
um feedback dos visitantes por meio de um campo de comentários para 
os mesmos. Além disso, os educadores podem compartilhar seus planos 
de aula e seus relatos de experiência, com a socialização de leituras e/ou 
teatralizações de uma narrativa em sala de aula, apresentando o seu 
relato.  

 
6. Colabore conosco: Espaço que permite ao visitante o envio de 

narrativas africanas conhecidas por eles – relacionadas aos povos bantos 
ou nagôs – a fim de ampliar o acervo selecionado para a coleção do 
museu. 
 

7. Orientação pedagógica: ícone que exibe um tutorial de orientação aos 
educadores e/ou interessados na produção de um museu virtual 
interativo, multireferencial e em formato de portal, como o nosso. Nesta 
etapa, compartilhamos um tutorial composto por um breve resumo do 
percurso que realizamos até a culminância do museu colaborativo. Os 
visitantes podem encaminhar dúvidas e/ou sugestões no item abaixo. 
 

8. Visite e compartilhe!: ícone de divulgação de museus virtuais e/ou 
outras fontes digitais relacionadas a literatura africano-brasileira. Os 
visitantes podem indicar fontes como estas, inclusive as de produções 
autorais. 
 

9. Fale conosco: ícone para o envio de dúvidas e sugestões dos visitantes 
aos organizadores do museu. 
 

10. Tradutor: Opção que permite ao visitante a escolha da língua do museu 
virtual (português, inglês, iorubá ou quimbundo), na forma escrita, para 
traduzir pelo menos uma narrativa, a depender das nossas possibilidades 
em relação ao tempo. Contudo, o áudio do guia pedagógico exibe a 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016.

língua portuguesa, com o diferencial de alteração de uma saudação 
representativa da língua escolhida. 
 

11. Siga-nos: barra de acesso localizada no rodapé do museu, com a 
indicação de ícones relacionados às páginas de divulgação do museu 
virtual no facebook, no instagram e no youtube. 
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Desta forma, no detalhamento percorrido no contexto histórico, visualizamos 

no Quadro 1 que o museu está embasado na proposta de aplicabilidade dos 

conceitos de: combate aos estereótipos que estão imersos na ideologia do 

branqueamento que distorce as culturas estéticas do povo negro; reconhecimento 

da interculturalidade ocorrida com o processo civilizatório envolvendo diferentes 

grupos étnicos; além da defesa da descolonização, possibilitando a construção 

deste museu, enquanto instrumento didático-pedagógico disposto a resgatar o 

conhecimento e a valorização da ancestralidade africano-brasileira aos seus 

descendentes e aos demais que com eles estão imersos em uma mesma sociedade. 

Nessa perspectiva, o museu segue estes conceitos no processo de elaboração da 

arte visual (template, cores, descrição/indumentárias dos personagens, sonoplastia 

etc.), conforme quadro a seguir: 
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Quadro 12 – Aspectos artísticos do museu virtual 

 
TÍTULO DA HISTÓRIA 

 
PERSONAGENS 

 
TEMÁTICA 

 
TEMPLATE/LOCAL 

DAS CENAS 

DESCRIÇÃO/ 
INDUMENTÁRIAS 

DOS 
PERSONAGENS 

 
SONOPLASTIA 

 
 

O caçador, o ovo, a 
vassoura e a pedra 

- Velho Chefe de tribo 
- Filha do chefe 
- Jovem caçador 
- Ngaru Garu (terrível 
monstro) 
- Velha senhora 

 
 

Batalha entre o 
bem e o mal 

 
 

Floresta 

 
 
- 

 
 

Som das matas 
Barulho do dragão 

 

O elefante, o hipopótamo 
e a tartaruga esperta 

- Tartaruga 
- Elefante 
- Hipopótamo 

 
Sabedoria 

 
Floresta 

 
- 

Som dos tambores 
para suspense 

 
O pai e o filho 

- Pai 
- Filho 
- Bois 
- Búfalos 

 
 

Teimosia 

 
 

Sítio 

 
 
- 

 
Som de búfalos e 

de bois 

 
As roupas velhas 

- Senhora; 
- Mãe da Senhora; 
- Roupas velhas; 
 

 
 

Transformação 

 
 

Armário 

 
 
-  

 
Som da abertura 
da porta de um 

armário 

 
 
 
Ulomma: A Casa da 
Beleza; 
 
 

- Rei 
- Seis esposas do rei: 
 Ulomma (7ª esposa) 
- Cachorro do rei 
- Ratos 
- Filho de Ulomma 
- Viúva 

 
 
 

Maternidade 

 
 
Aldeia 
africana/floresta/rios 

 
 
 
- 

 
 
 

Som de bebê 
 

 
 
 

- Okpija 
- Deusas africanas 
- Pretendentes: 

 
Casamento 

 
Aldeia africana/praia 

 
- 

 
Som do mar 

 
8
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Okpija cantores e reis 
- Pescadores 
- Os três peixes 
- Deus 

 
 
Onyia – A Lenda da 
Sabiá 

- Onyia/sabiá 
- Enyiya 
- Pai 
-Mãe 
- Tio 
- outros parentes 

 
 

Família 

 
 

Varanda de casa 

 
 
- 

 
 
     Som do sabiá 

 
 
A fonte que deu de beber 
aos filhos gêmeos 
 

 
- Euá 
- Filhos gêmeos (Ibejis) 
- Olorum 

 
 

Fé 

 
 

Matas/floresta 

 
 
- 

 
 

Som das matas 

 
 
 
 
O Caçador do Povo que 
enfrentou o pássaro 
tenebroso 
 

- Rei 
- Habitantes da aldeia 
- Convidados para a 
festa 
- Pássaro tenebroso 
- Animais 
- Iá Mi Oxorongá 
(feiticeira) 
- Mãe de Oxotocanxoxô 
- Ifá  
- Caçadores: 
* Oxotadotá 
* Oxotogi 
* Oxotogum 
* Oxotocanxoxô 
(Oxóssi) 

 
 
 
 
 
 

Heroísmo 

 
 
 
 
 
 

Floresta  

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

Som de pássaros, 
das matas e das 

flechas 

 
 
A Bela Sedutora que tudo 
conseguia 

- Oxum 
- Ifá 
- Oxalá 
- Ogum 

 
 

Riqueza 

 
 

Floresta 

 
 
- 

 
 

Músicas sobre 
Oxum 

 
8
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- Xangô 
- Enrilé 
- Logun Edé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No final, como os orixás 
vieram para o Brasil 

- Escravizados 
- Colonizadores 
- Orumilá (Ifá) 
- Exu 
- Xangô 
- Obá 
- Oxum 
- Iansã 
- Ogum 
- Oxóssi 
- Euá 
- Ibejis 
- Enrilé 
- Logun Edé 
- Morte (Icu) 
- Ocô 
- Ossaim 
- Nanã 
- Omolu 
- Oxumaré 
- Iemanjá 
- Iroco 
- Oquê 
- Oxaguiã 
- Odudua 
- Oxalá 
- Princesa Isabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestralidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floresta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sons da natureza 

 
O escravo que se tornou 
rei 

- Homem (escravizado) 
- Rei morto 
- Povo 

 
Sorte 

 
Floresta 

 
- 

 
Som das matas 

 
 

- Orumilá 
- As 3 mulheres: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8
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Paciência, discórdia e 
riqueza 

* Paciência 
* Discórdia 
* Riqueza 
- Trabalhadores 
- Chefe local 

 
Paciência 

 
Floresta 

 
- 

 
Som das águas 

correntes 

 
 
 
Oxalá aclamado chefe de 
todos os orixás 

- Orumilá 
- Oxalá 
- Ogum 
- Oxóssi 
- Omolu 
- Oxum 
- Iemanjá 
- Olocun 

 
 

 
Ancestralidade 

 
 
 

Sítio 

 
 
 
- 

 
 

Som dos 
atabaques e das 

matas 

 
O Beira-Mar 

- Sr. Beira-Mar 
- Cosme e Damião 
(Dois-Dois) 

Alegria 
Caridade 

Fé 

 
Rua/mercearia 

 
- 

 
Som de fogos 

 
O equívoco 

- Moça 
- Zeca 
- Mãe da moça 
- Pessoas da cidade 

 
Sabedoria 

Conhecimento 

 
Quarto 

 
- 

 
Som de mistério 

 

 
 
 
 
 
Iemanjá 

- Iemanjá (filha) 
- Olokum (mãe) 
- Olofin-Odudua 
(marido de Iemanjá) 
- Os 10 filhos de 
Iemanja: 
* Oxumaré 
* Xangô 
- Rei Okere 

 
 
 

Rainha do mar 

 
 
 

Mar 

 
 
 
- 

 
 
 

Som do mar e dos 
ventos 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir das referências: BRAGA, Júlio Santana. Contos afro-brasileiros. Salvador: Fundação Cultural do 
Estado da Bahia, 1980; MESTRE DIDI. Contos Crioulos da Bahia. Salvador: Núcleo Cultural Níger Okàn, 2004; PRANDI, Reginaldo. Ifá, o adivinho: 
histórias dos deuses africanos que vieram para o Brasil com os escravos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002; SACRANIE, Magdalene. O 
amuleto perdido e outras lendas africanas. São Paulo: Panda Books, 2010; SUNNY. Ulomma: a Casa da Beleza e outros contos. São Paulo: Paulinas, 
2006; SUNNY. Contos da lua e da beleza perdida. São Paulo: Paulinas, 2008; VERGER, Pierre Fatumbi.  Lendas africanas dos Orixás. Salvador: 
Corrupio, 1997; http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/omushamane-nokanona/; http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/mataya#storyHeader. 
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Na divisão seguinte, a seleção dos princípios teóricos que norteiam a 

modelagem do nosso museu traz direcionamentos ao trabalho com: as africanias; as 

narrativas africanas de tradição oral; as bases legais para trabalhar a temática afro-

brasileira no ensino fundamental I; as linguagens; as estratégias de ensino e as 

interações com os pares; e as tecnologias. Destacamos, neste aspecto, os pontos 

considerados na estrutura do museu, em atendimento aos Quadros 5 a 10. 

Reafirmamos que os sujeitos participantes deste projeto, enquanto 

colaboradores e membros integrantes deste nos auxiliaram na atualização e/ou 

complementação do Quadro 12, exposto neste capítulo, de modo a facilitar na 

construção dos aspectos a serem lançados na arte do museu futuramente, com o 

destaque para: a natureza das temáticas; a descrição dos personagens (quem são 

eles e como são os seus trajes); o cenário (o detalhamento do local onde se passam 

as cenas) e a sonoplastia. Deste modo, no capítulo seguinte exibimos de que 

maneira a comunidade escolar da instituição envolvida atuou no processo de 

validação e construção do museu, de modo a revelar os aspectos definidos 

enquanto formatação.  
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5 TRAÇANDO AS ABORDAGENS METODOLÓGICAS RUMO A DBR 

 

 

O presente tópico expõe as orientações metodológicas da pesquisa, como via 

para compreensão em torno da organização, do planejamento e das etapas 

investigativas, incluindo as propostas de aplicações pedagógicas no contexto 

escolar e a produção gradual do museu virtual anunciado neste trabalho. A este 

aspecto, este trabalho possui natureza qualitativa e utiliza da metodologia 

investigativa aplicada conhecida como Pesquisa de Desenvolvimento, em parceria 

com a abordagem socioconstrutivista que contempla ações pedagógicas 

transdisciplinares e arte-educativas (considerando as práticas teatrais e o encanto 

dos contos africanos e itan). 

Nesta perspectiva, a Design-Based Research (DBR) ou Pesquisa de 

Desenvolvimento é uma metodologia de investigação que agrega etapas de 

aplicações, considerando possibilidades de utilização de abordagens qualitativas e 

também quantitativas. Este viés apresenta relevância ao projeto, tendo em vista a 

proposta ao trabalho educativo com conteúdos digitais voltados a tecnologia 

educacional em uma instituição pública de ensino. Nesse ângulo, a DBR oferece 

contribuições a nossa pesquisa, por priorizar os seguintes aspectos: valorização dos 

princípios teóricos como bases propícias ao desenvolvimento de propostas práticas 

ao campo da modelagem do museu; compromisso com o campo intervencionista 

como ponte de entrelaçamento entre a linha teórica utilizada e o contexto do lócus 

de aplicação; destaque ao perfil colaborativo como marca que define a sua missão 

para com a comunidade participante, reconhecida como membro fundamental à 

pesquisa; diálogo com os saberes comunitários em prol de uma parceria com a 

academia; inclusão de ciclos iterativos de maneira a buscar novos aprimoramentos 

que devem ser postos em prática, apreciados, avaliados e consequentemente, 

validados pela comunidade de aprendizagem (MATTA, SILVA e BOAVENTURA, 

2014). 

A metodologia da DBR possui quatro ciclos, a saber: análise da problemática 

investigada – na qual iniciamos esta produção a partir do contexto histórico traçado 

que vai nos situar na investigação –; produção de soluções elaboradas com base 
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nos princípios que oferecem embasamento à pesquisa, e no nosso caso tratam das 

estruturas que moldaram o museu virtual; ciclos iterativos de aplicação na prática em 

campo e que visam o aprimoramento rumo ao desenvolvimento da práxis; e, por fim, 

uma reflexão em torno da conjuntura realizada, que de fato alimenta o ciclo anterior. 

O 3º e 4º ciclo são iterativos. Nessa perspectiva, apontamos que as ações 

educativas ocorridas nas turmas do 4º ano no museu virtual representaram o 

primeiro ciclo da DBR deste projeto.  

Dessa maneira, o projeto intitulado “Museu Virtual de Contos Africanos e Itan: 

contribuições à implementação da lei nº 10.639/03” foi elaborado com base nas 

questões norteadoras indicadas: como entender os contos africanos e itan? como 

compreender a temática afro-brasileira no ensino fundamental I? e, por fim, como 

construir um museu virtual? A partir das indagações levantadas, definimos como 

objetivo geral a análise dos impactos da utilização pedagógica do museu virtual de 

contos africanos e itan no ensino fundamental I. Para isso, traçamos como metas 

específicas: a pesquisa em torno de contos africanos e itan oriundos de civilizações 

africanas que vieram para a Bahia, mais notadamente em Salvador/Cabula/Beiru; a 

interpretação dos ensinamentos e dos valores trazidos nos contos africanos e itan 

investigados; e a observação de como a utilização pedagógica do museu virtual 

pode revelar contribuições educativas ao público da pesquisa.  

Com este intuito, a investigação tem como instrumento de coleta de dados: a 

observação participante, o diário de bordo, o protocolo de atividades, o gravador de 

áudio, conversas informais e a entrevista semiestruturada. A este respeito, 

esclarecemos que a nossa participação envolveu a aplicação pedagógica em sala 

de aula, por meio do universo literário de contos africanos e itan – em parceria com 

experimentações de jogos teatrais – e a construção processual do museu virtual. O 

diário de bordo, por sua vez, enquanto instrumento didático pedagógico e de registro 

da memória, nos auxiliou como ponte para escrita em torno da descrição dos dados, 

além do rememoramento dos acontecimentos referentes as etapas de avaliação e 

reconstrução das novas aplicações e posterior análise das aulas. O protocolo de 

atividades foi o instrumento dos discentes para produções escritas em torno das 

aulas, como uma espécie de diário de bordo do aprendiz: com isto, pudemos nos 

aproximar mais das avaliações e do olhar dos educandos em torno das nossas 

propostas, de modo a disseminar estes recortes no museu como produto digitalizado 
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e que revelou a autoria dos estudantes. A seguir, o gravador de áudio foi utilizado na 

entrevista semiestruturada, realizada com a regente da turma, além das gravações 

das áudiodescrições e da leitura integral das narrativas pela pesquisadora. Por fim, 

as conversas informais foram realizadas com a comunidade de aprendizagem, 

desde a primeira visita à instituição até a culminância do museu. 

 
5.1 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PESQUISA 

 

Consideramos pertinente traçar uma relação de elementos favoráveis ao 

processo de análise do projeto aplicado e por isso, priorizamos algumas categorias 

de pesquisa que foram selecionadas com o intuito de dar embasamento à etapa 

seguinte. Nesse contexto, esclarecemos que estas categorias tratam de itens 

relacionados ao museu virtual didático que foi construído com os alunos da escola e 

que foram analisadas de modo a verificar a efetividade das práticas pedagógicas 

realizadas. Dessa forma, buscamos contribuir para que, futuramente, outras 

comunidades de aprendizagem possam elaborar novas articulações com base nas 

experiências didático-pedagógicas que desenvolvemos.  

As categorias indicadas podem ser visualizadas como itens variáveis, embora 

optamos pelo primeiro nome para não corrermos o risco de matematizar esta 

pesquisa. Dividimos estas categorias da seguinte forma: as independentes, 

referentes aos conceitos teóricos que foram selecionados como princípios da 

modelagem do museu, conforme detalhamento na terceira divisão; e as 

dependentes, ou seja, aquelas que dependem efetivamente da mediação 

pedagógica para que sejam realizadas. Nessa perspectiva, estes elementos servem 

para sustentar o estudo e as análises que elaboramos, conforme indicamos no 

próximo item. Com esta intencionalidade, exibimos os quadros a seguir:
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Quadro 13 – Quadro das variáveis independentes 

 
Nº 

 
VARIÁVEIS 

 
SUBVARIÁVEIS 

 
DESCRIÇÃO 

CATEGORIAS 
PRIORIZADAS À 

ANÁLISE DA PESQUISA 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

AFRICANIAS 

 
Ancestralidade 

Família composta por uma conjuntura étnica 
cultural de povos africanos. 

 
X 

 
Arkhé 

Elo ancestral que conecta descendentes de 
africanos aos seus antepassados. 

 
-- 

 
 
Descolonização 

Combate às práticas colonizadoras 
dominantes na educação, por meio da 
valorização das culturas ancestrais africano-
brasileiras. 

 
 

X 

 
Cosmovisão africana 

Conhecimentos ancestrais formando uma 
filosofia baseada no pensamento de culturas 
africanas. 

 
-- 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

NARRATIVAS 
AFRICANAS 

 
Tradição oral 

Comunicação pautada na oralidade como via 
para disseminação de saberes referentes a 
cultura ancestral africana. 

 
X 

 
 
Contador de histórias 

Educador de sabedorias africanas que utiliza 
a linguagem dos contos para orientar quanto 
a valores e ensinamentos referentes as 
memórias ancestrais. 

 
-- 

 
 
Contos africanos 

Narrativas de tradição oral africana que 
possuem aspectos pedagógicos pelo 
norteamento dado com ensinamentos e 
valores para a vida. 

 
 

X 

 
Itan 

Qualquer história de origem nagô e que traz 
um ensinamento, podendo envolver animais, 
plantas e seres encantados. 

 
X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lei nº 9.394/96 (LDB) 

Estabelece diretrizes e bases da educação 
nacional. 

-- 

 
Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Pluralidade Cultural (PCN) 

Traz orientações relacionadas aos objetivos 
e às ações referentes ao experienciamento 
da pluralidade cultural no ensino 

 
X 

 
9
4
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03 

 
 
 
 
 
 

BASES LEGAIS 

fundamental. 
 
 
Lei nº 10. 639/03 

 
Defende a inclusão obrigatória do ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira no currículo 
escolar. 

 
 

-- 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana 

Aponta direcionamentos ao governo e ao 
sistema educacional quanto ao 
aprimoramento do ensino da Educação das 
Relações Étnico-Raciais e ao ensino de 
História e Cultura afro-brasileira. 

 
-- 

 
Orientações e Ações para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais 

Traz orientações didático-pedagógicas 
relacionadas a Educação das Relações 
Étnico-Raciais nos diversos níveis de ensino. 

 
-- 

 
 

04 

 
 

LINGUAGENS 

 
 
Dialogismo 

Relação linguística que permite interações 
dialógicas pautada em uma intertextualidade 
de vozes que trazem uma diversidade de 
visões de mundo. 

 
 

X 

 
Polifonia 

Reconhecimento/valorização de todas as 
vozes presentes no texto. 

-- 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

INTERAÇÃO 

 
Socioconstrutivismo 

Metodologia de ensino pautada na interação 
sociocultural como base no processo de 
aprendizagem dos sujeitos envolvidos. 

 
X 

 
 
Transdisciplinaridade 

Perspectiva que contempla o entrelaçamento 
dos conhecimentos disciplinares com os 
saberes populares, como via ao ensino-
aprendizagem em uma visão integral. 

 
 

-- 

 
 
Jogo Teatral 

Metodologia teatral que tem a improvisação 
como ponto de partida e possibilita aos 
jogadores a troca de papeis: ora eles atuam, 
ora eles observam os demais participantes. 

 
 

-- 

 
06 

 
TECNOLOGIA 

 
Museu Virtual 

Recurso tecnológico que visa a virtualização 
e difusão de conhecimentos relacionados a 
história da humanidade. 

 
X 

        Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados indicados nos quadros 5, 6, 7, 8, 9 e 10.  
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Quadro 14 – Quadro das variáveis dependentes 

Nº VARIÁVEIS SUBVARIÁVEIS (SETORES 
DO MUSEU) 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEU VIRTUAL DE 
CONTOS 

AFRICANOS E ITAN 
(MUCAI) 

 
 

Sobre o museu 

Espaço de apresentação do museu, com a indicação: do histórico da produção com os 
sujeitos envolvidos; dos objetivos, do público-alvo e de um campo de contato com o 
visitante, para o envio de: dúvidas, sugestões, compartilhamento de sites relacionados 
a temática, além do encaminhamento de narrativas para colaborar com o acervo do 
museu. 

 
Coleção de Narrativas 

Indica a justificativa em torno do uso de narrativas africanas de origem banto e iorubá, 
trazendo com isso uma breve descrição dos conceitos de contos africanos e itan e em 
seguida, traz a apresentação das histórias selecionadas na pesquisa. 

 
Acessibilidade 

Espaço em construção e que visa oferecer acessibilidade ao campo da leitura das 
histórias por meio do áudio, da áudiodescrição e da tradução de textos. 

 
Midiateca 

Espaço em construção e que objetiva o acesso ao portal do museu via youtube, 
como ponte para o compartilhamento de vídeos (clipes, filmes, documentários, 
desenhos etc.) e músicas relacionadas a temática tratada. 

 
 
 

Sala interativa 

Sala voltada a interação entre os organizadores do museu com os visitantes, sendo 
dividida em três setores: o fórum e o publique aqui (campo de publicação de 
registros de contações de histórias pelos visitantes), estando estes em construção; 
e a sala dos professores, que divulga os planos de aulas utilizados na aplicação 
pedagógica do projeto e convida os visitantes para socializarem suas práticas 
pedagógicas no museu. 

 
 

Diário das aulas 

Espaço de registro das aplicações pedagógicas realizadas, com a indicação de 
fotografias e desenhos das produções artísticas e escritas dos alunos em relação as 
aulas ocorridas, podendo também ser apreciada pelos visitantes por meio do campo 
para comentários. 

 
Orientação pedagógica 

Espaço em construção que visa a socialização do processo de produção do museu 
virtual aos educadores e demais interessados, como uma espécie resumida de 
tutorial. 

 
Colaboradores 

Campo que divulga os sujeitos envolvidos na colaboração inicial do museu virtual 
produzido: os estudantes, a regente da turma, a pesquisadora e também as editoras 
das obras que permitiram a divulgação dos textos trabalhados no site. 

        Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 

9
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A partir dos quadros expostos, analisamos se a jornada de aplicações 

pedagógicas se aproximou das intencionalidades defendidas nos princípios teóricos 

selecionados, de modo a observar elementos indicadores no museu virtual que foi 

elaborado. Considerando que esta pesquisa é aplicada e demandamos de tempo 

para planejamento, produção e análise, não priorizamos todos os conceitos 

apresentados, conforme indicação no Quadro nº 13. Contudo, reconhecemos que a 

metodologia DBR nos permite estabelecer limites quanto às demandas que puderam 

ser atendidas, com o intuito de processualmente podermos aprofundar nossas 

investigações em pesquisas acadêmicas futuras. Nesta esfera, após essa 

explanação das variáveis, indicamos os trajetos desenvolvidos no processo de 

aplicação pedagógica, conforme o tópico seguinte. 

 
5.2 DESCRIÇÃO DAS APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS: a escola, os sujeitos e as 

práticas educativas 

 

Conforme já sinalizamos, a aplicação pedagógica foi realizada na Escola 

Municipal Maria da Conceição Santiago Imbassahy, localizada na Estrada das 

Barreiras, s/n, Conjunto Arvoredo, bairro Beiru, inserido na região do Cabula, da 

cidade Salvador. A instituição escolar possui, atualmente, a equipe gestora 

composta: pela Diretora, a Sr.ª Janete de Oliveira Ribeiro e pelas Vice-Diretoras, as 

Sras. Ana Maria de Santana e Maria Felícia Alves, esta responsável pela fundação 

da Creche Escola Tia Felícia. O histórico da instituição foi iniciado em 1992, com a 

fundação da Creche Escola Tia Felícia, extinta em 2003. Em 16 de fevereiro de 2004 

ocorreu a criação da Escola Municipal Maria da Conceição Santiago Imbassahy, 

tendo em seu nome uma homenagem a professora e mãe do prefeito da época, 

Antônio Imbassahy. 

A referida escola funciona nos turnos matutino e vespertino, com os níveis de 

ensino Educação Infantil e Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano), além de 

trabalhar com: o Programa de Apoio Aprendizagem – nos dois turnos – e com o 

Programa Mais Educação, com atividades voltadas ao tempo integral, envolvendo a 

participação de 120 estudantes. A comunidade escolar é composta por secretaria, 

coordenadora pedagógica, 565 estudantes, 21 professores e porteiro. Em relação 

aos aspectos físicos, a instituição apresenta 10 salas de aula, 06 banheiros, um 
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laboratório de informática (que atualmente encontra-se desativado porque os 

computadores estão quebrados), uma copa, uma sala dos professores, uma sala 

para controle da portaria e uma biblioteca. 

Segundo a atual diretora, o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola está 

em fase de construção, de modo que a instituição não possui um modelo de ensino 

específico. Contudo, o corpo de educadores segue orientações da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) em relação a priorização para o ensino voltado 

para: matemática, alfabetização e letramento. Nesta perspectiva, a diretora enfatizou 

que as diretrizes freireanas são essenciais no processo de ensino-aprendizagem da 

comunidade de ensino. Em relação às datas comemorativas, a escola realiza 

atividades, a exemplo do: Dia da Mulher; Dia das Mães; São João; Dia dos Pais; Dia 

do Estudante; Dia das Crianças, Dia do Folclore; Natal etc. A diretora nos informou 

que, normalmente, a escola realiza atividades no mês de novembro, com: ato 

público no pátio; palestras com um convidado ou com um educador do próprio 

espaço, além de apresentações culturais. 

Inicialmente, dialogamos com a professora regente das turmas do 5º ano, na 

tentativa de aplicarmos o projeto nestas classes. Entretanto, a professora nos 

relatou a situação de atraso dos aprendizes em relação ao calendário de atividades 

e provas, enfatizando que as turmas do quarto ano estão mais adiantadas do ponto 

de vista dessa situação. Por isso, a educadora nos indicou para a professora das 

turmas do 4º ano que, por sua vez, aceitou o convite. Com isso, esta pesquisa foi 

aplicada em duas turmas do 4º ano (A e B) que, por sua vez, atuam na instituição 

em turnos opostos - matutino e vespertino - sendo compostas por 35 estudantes em 

cada sala, com a faixa etária de 9 a 12 anos. Ressaltamos que as duas turmas 

tiveram o acompanhamento da mesma regente, educadora que colaborou conosco, 

enquanto conhecedora dos interesses e necessidades dos estudantes envolvidos e 

ponte para que a nossa proposta fosse concretizada. Optamos pelo trabalho 

pedagógico com apenas duas turmas pelo reconhecimento do curto período de 

tempo favorável à pesquisa de mestrado e o prazo necessário para o 

desenvolvimento das análises dos dados coletados. 

A escolha pela instituição de ensino ocorreu pelo envolvimento construído em 

experiências didático-pedagógicas anteriores, fruto de atividades acadêmicas 
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desenvolvidas durante a licenciatura em Pedagogia na UNEB. A comunidade de 

aprendizagem apresentada oferece abertura para estudantes e pesquisadores 

dispostos a colaborarem com o processo educativo de seus membros. A este 

respeito, há a relevância em termos desenvolvido uma atividade extensiva da cultura 

universitária em uma comunidade imersa na região do Cabula. Além disso, 

considerando que o grupo de pesquisa “Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e 

Conteúdos Digitais Educacionais” tem o compromisso de realizar parcerias em 

comunidades imersas na região do Cabula, optamos pela escola referida, pelo valor 

simbólico que a mesma tem representado nas nossas experiências, o que tem 

fortalecido o nosso diálogo com o campo da pesquisa e da extensão na educação 

com crianças. 

Nesse sentido, a relação do bairro de localização da escola se faz presente 

com o contexto das africanias nas quais investigamos, de modo que traçamos 

possibilidades variadas, a fim de ampliarmos o nosso olhar para as diversidades 

ancestrais de descendentes de africanos que estão ligados direta e indiretamente 

em um mesmo espaço. Assim, entramos no cotidiano das duas turmas a fim de 

favorecer na contribuição em dar a voz aos alunos para que eles próprios pudessem 

traduzir aspectos próprios de suas raízes étnicas e identitárias. O lócus de 

investigação possibilitou, assim, uma experimentação didático-pedagógica disposta 

a estabelecer diálogos educativos com o uso de um museu em prol de um campo 

formativo germinado em um espaço formal que é a escola. Neste caso, propomos o 

movimento de aprendizagem de uma escola do Beiru para o mundo: na busca por 

encontros de mais descendentes de Beiru. Conforme visualizamos no capítulo de 

contexto, o lócus da pesquisa está imerso nas africanias que recortamos, do ponto 

de vista da diáspora de civilizações bantos e iorubás, com presenças históricas 

registradas na região do Cabula e do Beiru.   

Neste contexto, a função da escola envolvida agrega uma parceria 

insubstituível, de maneira que o embasamento teórico do museu pôde ser 

transformado em prática a partir das aprovações, sinalizações e validações dos 

autores do museu: os alunos. Estes foram responsáveis para que a práxis fosse 

concretizada em atendimento ao nosso planejamento de aplicação pedagógica, 

sinalizado no apêndice C deste trabalho. Considerando a missão da metodologia 

selecionada para este trabalho, o processo de elaboração das práticas pedagógicas 
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envolveu a aproximação, a escuta e o trabalho colaborativo com a comunidade de 

aprendizagem envolvida, ou seja, os sujeitos da pesquisa. Desse modo, 

estabelecemos uma parceria entre os estudos acadêmicos para com a cultura 

popular: a principal conhecedora das demandas que dialogamos ao longo do 

projeto. Com isto, os educandos validaram as nossas etapas no contexto escolar, 

desde o corpo gestor até os aprendizes. 

A primeira validação externa ocorreu no dia 29/07/2016 com a regente das 

duas turmas e, com base neste processo, optamos pelo planejamento das aulas a 

partir do mês de agosto de 2016, considerando as ações processuais e 

colaborativas da DBR e as possibilidades de reajustes em atendimento aos ciclos 

iterativos, as avaliações e as validações seguintes. No dia indicado, apresentamos o 

resumo estendido da nossa pesquisa, a relação dos contos bantos e iorubas pré-

selecionados e a nossa ideia inicial para a modelagem. Com a posse destes 

documentos e após o período das provas dos alunos, nos organizamos com a 

educadora das duas turmas para socializarmos e discutirmos sobre os planos de 

aula da aplicação, com o intuito de a regente indicada acompanhar e participar das 

discussões dos assuntos em sala de aula. A ideia foi, neste sentido, tecer pontes 

dialógicas, entrelaçamentos, para a que a nossa proposta socioconstrutivista e 

transdisciplinar fosse concretizada. Neste percurso, discutimos sobre a nossa 

missão de priorizar as disciplinas de História, Artes e Língua Portuguesa, em 

atendimento a lei 10.639/03.  

A atuação pedagógica ocorreu no período de setembro a novembro de 2016, 

durante um encontro por semana nas duas turmas do 4º ano da escola referenciada. 

Considerando o nosso planejamento para sete aulas em cada classe, a aplicação foi 

programada para a carga horária total de 56 horas. A regente das turmas 

demonstrou interesse e disponibilidade para atuar na integração da pesquisa, com o 

discurso de pertencimento a este lugar de luta contra ao preconceito racial e 

intolerância religiosa em sala de aula, considerando que a educadora realiza 

atividades processuais com o uso de temáticas relacionadas à lei 10.639/2003 e 

inclusive com contos africanos. Neste ponto de vista, o interesse de aplicação até 

novembro partiu de um pedido da professora, por acreditar na relevância da 

discussão desta pesquisa e da necessidade de nos movimentarmos em prol da 

educação de uma maneira processual, com a culminância em novembro, mês da 
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consciência negra. Isto posto, nos mobilizamos em parceria com a DBR, para 

possibilitar aproximações com a comunidade, no sentido de ouvir as suas 

necessidades, demandas e propostas. Neste caminhar, convidamos a educadora 

das duas classes para atuação colaborativa em todas as aplicações pedagógicas: 

fortalecendo o valor da DBR e assim, pesquisadora e regente, compartilhamos 

aprendizagens com os alunos do ponto de vista da nossa voz mediadora e da 

observação participante para a coleta de dados.  

Realizamos uma entrevista semiestruturada com a regente das classes no dia 

25/11/2016, conforme roteiro indicado no apêndice D deste projeto. Naquele 

encontro, a educadora destacou alguns pontos relevantes, a saber: a aplicabilidade 

da lei nº 10.639/03 está acontecendo de forma muito tardia; a equipe de trabalho da 

mesma é muito boa, mas falta coordenação para dar a “liga” à equipe de 

educadores; a legislação tem papel importante no processo de ensino-aprendizagem 

das crianças, independente de suas identidades étnicas; o acompanhamento da 

mesma nas classes A e B durante quatro anos consecutivos facilitou a nossa 

imersão nas turmas. Haja vista, que a mesma vem desconstruindo em sala de aula 

os estereótipos criados sobre o povo negro; o diálogo com os estudantes rumo ao 

empoderamento por meio dos estudos é essencial; a melhor arma é o diálogo e não 

o enfrentamento de frente às culturas dominantes; a valorização da aprendizagem 

entre os iguais é fundamental, como forma de combater a divisão entre as etnias, 

considerando que o combate reforça o preconceito: isto porque, segundo a 

educadora, o diálogo com os alunos precisa ser feito em uma linguagem conectada 

com a idade deles, no sentido de discutir sobre as estratégias que vem sendo 

utilizadas para endemonizar a cultura negra. 

A educadora socializou também a sua análise acerca das nossas atividades 

pedagógicas: durante o processo ela pôde ver o resultado do seu investimento 

processual no diálogo com os alunos, com o intuito de desconstruir mentiras e 

estereótipos sobre o negro. As nossas aplicações possibilitaram a observação dos 

alunos por ela, a fim de comparar a evolução deles em relação a estranhamentos 

passados, a exemplo da discussão sobre os orixás. Ela nos sublinhou que a maioria 

dos alunos participantes são evangélicos e isso não atrapalhou o processo dialógico 

das aulas dela e do nosso projeto. Segundo a regente, o ponto de partida é a 

maneira com a qual dialogamos pedagogicamente essas questões na escola. A 
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professora valoriza que o educador precisar ter ética e responsabilidade para saber 

separar aquilo que diz respeito à diversidade cultural, daquilo que se refere a rituais 

religiosos. A escola não tem o direito de impor a religião ao outro, mas os assuntos 

relacionados a história e a cultura africana precisam ser dialogados de forma 

educativa e consciente. A regente defendeu também a valorização de caminhos 

alternativos, no sentido de evitar o grito, a luta, a briga e caminhar para o diálogo 

como ferramenta no combate ao preconceito. Na opinião da regente, se todos os 

educadores mudassem a estratégia e investissem no diálogo, tudo seria menos 

dificultoso e nos alertou: “é preciso diminuir o tom da voz para ser ouvida!”, quando 

discutiu sobre o radicalismo. A educadora enfatizou ainda: “eu não quero que o outro 

me tolere. Quero que ele me respeite. E isso começa aqui na escola e agora é a 

hora. Chega. Basta”. Por isso ela insistiu que o importante é o educador repensar as 

estratégias de luta, com a explicação de que essa temática está além da discussão 

sobre a tonalidade da pele e os traços físicos de cada sujeito. Ao contrário desta 

perspectiva rasa, ela defende que precisamos explorar assuntos relacionados à 

diversidade cultural africana. Por fim, a educadora expôs que o empoderamento 

negro, a força e a resistência é fundamental, mas que não conseguimos resolver 

apenas com o grito, destacando que: “As armas de hoje são outras. Temos que 

mudar as nossas estratégias de luta para educar as nossas crianças. O movimento 

negro precisa entrar nas escolas para realizar projetos com as nossas crianças”. 

Em relação aos percursos metodológicos desenvolvidos em sala de aula, 

realçamos que as aplicações foram planejadas didaticamente a partir de propostas 

ligadas aos objetivos deste trabalho, em sintonia com a metodologia da DBR. Neste 

caminhar, as indagações, as curiosidades e as demandas lançadas pelos sujeitos, 

ao longo do processo, foram essenciais para delinear os encaminhamentos das 

aulas seguintes. As solicitações dos aprendizes foram construídas nos momentos 

dialógicos em torno dos contextos históricos que compõem a temática do projeto: 

africanias do Beiru e do Cabula. Nesse aspecto, o detalhamento das ações 

desenvolvidas nas práticas pedagógicas está sinalizado nos planos de aula, 

indicados nos apêndices deste projeto. Assim, a aplicação contemplou as seguintes 

fases direcionadas às ações que contemplaram os estudantes: leitura dos textos; 

oficinas de ambiência com as temáticas; experimentações de jogos teatrais e 

produção colaborativa do museu virtual, conforme exibimos no quadro abaixo:  
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Quadro 15 – Etapas do estudo literário e artístico em sala de aula 

Nº ETAPAS PROCEDIMENTOS TRANSFERÊNCIA AO  
MUSEU 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
Leitura dos textos 

 
 
 
 
Estudo processual da 
narrativa  

O produto das leituras 
desenvolvidas em sala de aula 
resultou no protocolo de 
atividades produzidos pelos 
alunos, tendo o papel de relatar, 
do ponto de vista deles e 
enquanto uma espécie de diário 
de bordo, suas impressões em 
relação aos textos abordados em 
sala de aula. 

 
 
 
 
02 

 
 
 
 
Oficinas  

Aplicação de oficinas 
relacionada ao texto 
estudado: 
 
- Oficina de desenho; 
- Oficina de objetos de 
mão/símbolos; 
- Oficina de indumentárias; 
- Oficina de jogos teatrais 
com o teatro de varetas. 

 
 
 
 
As produções artísticas 
confeccionadas nas oficinas 
estão publicadas no museu  

 
 
 
 
 
03 

 
 
 
 
 
Experimentações 
teatrais 

 
 
 
Convite aos alunos para 
atuarem na encenação dos 
personagens, por meio do 
improviso, ou seja, sem 
roteiros prontos e ensaios 
prévios, com base na 
narrativa estudada. 

Considerando a faixa etária dos 
alunos e a necessidade de 
socializar o processo criativo no 
museu, optamos pelo 
aprofundamento dos jogos 
teatrais por meio do teatro de 
varetas. Os educandos 
produziram os personagens por 
meio de desenhos e, com o 
trabalho em equipes, puderam 
dividir as tarefas em prol da 
improvisação em suas contações 
de histórias. 

 
04 

 
Produção 
colaborativa do 
museu 

Publicação, validação e 
avaliação processual do 
museu pelo público da 
pesquisa. 

Validação externa realizada pela 
regente da turma e pelos alunos 
da escola. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 

 
 
Esclarecemos que o espaço reservado para o estudo da coletânea das 

narrativas abrange personagens e cenários produzidos pelos aprendizes em sala de 

aula durante as oficinas ocorridas. Nesta perspectiva, os sujeitos da pesquisa 

tiveram a oportunidade para produzirem arte a partir da própria arte, com 

criatividade, autenticidade e autoria. Utilizamos materiais como giz de cera, lápis de 
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cor, hidrocor, glíter colorido, papel crepom, cartolina, papel celofane, algodão, papel 

laminado etc.  

A este respeito, destacamos a relevância da preparação prévia dos alunos 

para a posterior teatralização, de maneira que aplicamos, em sala de aula, oficinas: 

de desenho, de indumentárias e de objetos de mão representativos das culturas 

bantos e iorubanas, presentes nas narrativas selecionadas pelos educandos, de 

modo a valorizar o processo de contextualização, humanização e de indicação dos 

elementos palpáveis presentes nas histórias. Neste processo, apontamos a 

essencialidade do conhecimento aprofundado em torno da ambiência em que se 

passam as histórias, de modo a contribuir ao processo educativo e criativo do 

aprendiz em torno do arquétipo dos seus personagens e, consequentemente, na 

mediação ao processo de encenação com a improvisação teatral. Esta etapa 

resultou na seleção dos objetos de aprendizagem que nos auxiliaram na construção 

coletiva em torno da literatura proposta ao longo deste projeto.  

Considerando que as práticas pedagógicas em sala de aula envolveram o 

estudo literário de narrativas africanas iorubanas e bantos, em parceria gradual com 

experimentações teatrais, seguimos a alimentação e lapidação colaborativa do 

museu de forma processual, de modo a acompanhar cada etapa produzida em sala 

de aula. Dessa forma, os contextos realizados definiram a elaboração final do nosso 

museu patenteado pelos sujeitos envolvidos. 

As etapas de utilização do jogo de improvisação teatral envolveram o estudo 

complementar das narrativas africanas trabalhadas com o público da pesquisa. Com 

esta proposta, nos aproximamos da metodologia teatral indicada, considerando que 

a mesma não exige cenário para as situações: os alunos produziram os 

personagens por meio de seus conhecimentos, sem necessidade de decorar a fala, 

porque eles construíram seus personagens. Para isso, os jogos improvisacionais 

valorizam as questões: "onde?" "quando?" "o que?" para direcionamento ao local 

onde se passam as cenas, o contexto em que ocorrem e qual a situação central da 

história. Os objetos de mão e as indumentárias das encenações foram produzidos 

pelos estudantes durante as oficinas, na tentativa de estimular o processo de 

ensino-aprendizagem em torno da cultura afro-brasileira que está imersa nas 

civilizações abordadas nos textos.   
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O museu virtual proposto torna-se uma produção multireferencial, pela 

abordagem transdisciplinar e socioconstrutivista que abarca os seguintes campos do 

conhecimento: educação, arte-educação, inclusão e diversidade cultural africano-

brasileira. Com este formato, o museu referido é composto por quatro partes: 1º- 

pelo acervo virtual, formado pelo contexto histórico indicado no segundo tópico e os 

elementos consequentes desta etapa de investigação, a exemplo da natureza dos 

contos africanos e itan e ao destaque dos povos representativos destas; 2º- pelos 

princípios teóricos indicados no capítulo três e que organizam toda a formatação 

digital, bem como nossos discursos ideológicos e políticos, tendo em vista que 

acreditamos nas ideias: da descolonização, do socioconstrutivismo, do dialogismo e 

da polifonia, da transdisciplinaridade e das bases legais que garantem o ponto de 

partida para as ações educativas que estamos propondo; 3º- pela criação do modelo 

do museu virtual em formato de portal, considerando a diversidade de fontes e 

produções que fazem parte da sua composição, com histórias africanas e africano-

brasileiras, vídeos, filmes, músicas, indicações de livros, fórum, espaço para 

publicações, sala interativa, desenhos, instalações artísticas com recorte, colagem e 

pintura pelos alunos etc.; 4º - e pelos ciclos de aplicação que garantiram a atuação 

da comunidade de aprendizagem como parte integrante do projeto, ou seja, membro 

imprescindível e colaborativo e com isso, temos garantido o aprimoramento do 

portal.  

Sublinhamos que o laboratório de informática da escola encontra-se 

desativado por problemas técnicos nos computadores e que a instituição escolar 

possui apenas um notebook e datashow. Neste sentido, levamos um notebook para 

oferecer mais um suporte nas atividades, rumo ao acesso aos primeiros esboços do 

museu já publicado na internet. A partir do olhar para as demandas apresentadas na 

instituição, tivemos a primeira iniciativa com o coletivo nas ações educativas do dia-

a-dia, o que não descartou o nosso estímulo aos alunos para navegarem em outros 

espaços sociais pelos quais eles transitam: o nosso maior papel, considerando a 

intencionalidade de alcançar a comunidade local e escolar como um todo.  

O primeiro ciclo de aplicação do projeto agregou o acesso dos alunos no 

museu virtual, composto pelos seguintes ícones: sobre o museu; coleção de 

narrativas; acessibilidade; midiateca; sala interativa; diário das aulas; orientação 

pedagógica e colaboradores. Esclarecemos que as nossas práticas pedagógicas 
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direcionadas aos alunos foram, inicialmente, investidas: ao campo de apresentação 

do museu e dos autores/colaboradores do trabalho; ao conjunto das narrativas 

estudadas em sala de aula; à interatividade no portal e ao protocolo de atividades. 

Além disso, o nome e a sigla do site foram escolhidos em momentos de discussão, 

reflexão e sugestões, que resultaram em uma votação envolvendo as duas turmas, 

juntamente com a regente das classes e a pesquisadora. Portanto, as nossas 

discussões democráticas resultaram no nome “Museu Virtual de Contos Africanos e 

Itan”, cuja sigla é MUCAI. A este respeito, justificamos que o espaço de divulgação 

integral dos textos das narrativas e, consequentemente, do viés da acessibilidade, 

foram produzidos posteriormente, tendo em vista a dependência da autorização das 

editoras e autores responsáveis pelas obras. Contudo, os recontos, os relatos e as 

produções artísticas dos educandos puderam ser divulgados ao longo das aulas, o 

que possibilitou a interação entre os pares e a interatividades dos mesmos com o 

portal didático-pedagógico. 

Neste sentido, a primeira aplicação do museu representou na intervenção dos 

alunos na sala interativa, com a construção textual dos mesmos a respeito da 

semana da consciência negra, em parceria com a exposição de releitura de telas 

com temas africanos e de máscaras africanas, produzidas pelos aprendizes nas 

atividades da escola e mediadas pela regente das classes. Desta forma, nos 

aproximamos da ampliação das contribuições do museu aos sujeitos envolvidos, por 

acreditarmos que as demais atividades escolares que envolvam as africanias, sejam 

elas propostas pelo projeto ou não, como ocorreu neste caso, são essenciais para a 

alimentação do portal, independentemente das etapas deste trabalho. Os educandos 

registraram suas visitas virtuais no diário das aulas, espaço propício para a exibição 

dos protocolos de atividades dos voluntários, além das imagens, comentários e 

escritos dos autores das produções em sala de aula. 

A elaboração do campo do museu virtual referente à divulgação das 

narrativas foi possível devido ao apoio das editoras das obras literárias, 

considerando o nosso pedido de autorização prévia para a divulgação integral das 

histórias selecionadas. Nesta perspectiva, consideramos que as editoras e os 

autores envolvidos contribuíram com o viés colaborativo do museu. Além disso, a 

etapa de aplicação do museu envolveu tanto a comunidade escolar, como o público 

em geral.  
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Nesta perspectiva, afirmamos que a elaboração do museu virtual está 

norteada no processo de construção coletiva com o contexto escolar pesquisado. 

Desta forma, culminou em um produto de proposta didático-pedagógica na qual os 

estudantes estiveram imersos no desenvolvimento criativo da temática abordada, 

em parceria com a práxis. Além disso, a regente das turmas pôde dialogar com as 

propostas do projeto, no sentido de refletir sobre aprimoramentos futuros para suas 

práticas educativas em sala de aula, com o uso da tecnologia. Os aprendizes, por 

sua vez, puderam aprender processualmente as etapas de estudos literários que 

foram acompanhadas pelas oficinas e pelos diários de bordo, intitulados protocolo 

de atividades dos educandos. 

 

5.3 TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Em relação à atuação pedagógica em sala de aula por meio da observação 

participante, utilizamos a coleta de materiais relacionados às interações 

desenvolvidas nas aulas e que contribuíram ao processo de análise das ações. 

Neste sentido, sinalizamos os seguintes materiais: 1) a lousa escolar; 2) o diário de 

bordo da pesquisadora; 3) as produções escritas dos estudantes; 4) as criações 

artísticas dos alunos; 5) o protocolo de atividades dos mesmos e 6) a participação 

virtual dos aprendizes no museu. Passamos a descrever um por um a seguir: 

1) Lousa escolar – trata do quadro branco da sala de aula, espaço utilizado 

para registro da pesquisadora por meio de um piloto. Utilizamos este material para 

registrar a presença da oralidade nas aulas, por intermédio da transcrição de 

algumas falas dos estudantes, a respeito: dos títulos das histórias, das respostas e 

também questionamentos dos mesmos para com as perguntas que lançamos a eles 

nos estudos das narrativas africanas. Vale ressaltar, que as discussões envolveram 

ensinamentos e valores tratados nas histórias, além de assuntos imersos na 

temática do projeto. Acreditamos na relevância deste material como fonte de coleta 

dos conhecimentos prévios e das compreensões dos participantes em relação aos 

assuntos dialogados em sala de aula. Contudo, reconhecemos as limitações deste 

instrumento, considerando o nosso tempo hábil enquanto pesquisadora e mediadora 

dos encontros. Por isso, optamos pela escrita de palavras e/ou frases com base em 

uma seleção subjetiva: na busca por elementos mais próximos ao nosso objeto e 
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com isso, entendemos que um gravador de áudio poderia captar todas as falas, mas 

não tivemos como utilizá-lo em nossa prática. Apesar de potenciais falhas de 

registro de algo significativo, analisamos que a prática de anotar no quadro – para 

validação das anotações – foi capaz de registrar o mais importante das participações 

orais. Desta forma, os dados obtidos foram textos registrados no quadro; 

2) Diário de bordo da pesquisadora – instrumento de registro, de reflexões e 

de análise, relatamos no diário as nossas observações das ações dos alunos em 

sala de aula, de maneira a desenvolvermos a práxis enquanto pesquisadora. Este 

procedimento foi executado por meio da ação de descrevermos uma memória sobre 

as aulas, após o termino de cada encontro. Consideramos como memórias, neste 

contexto, as reações dos estudantes diante das nossas atuações didáticas em sala 

de aula – além de outros aspectos que se destacarem ao longo dos encontros –, ou 

seja, acompanhar se houve e como aconteceu o retorno dos estudantes diante das 

nossas mediações organizadas nos planos de aula. Por exemplo, verificar se os 

alunos perguntaram, questionaram ou responderam alguma coisa no momento da 

aula em que fizemos uma pausa na leitura de uma narrativa e depois lhes 

convidamos a adivinharem qual poderia ser o final da história. Deste modo, 

valorizamos a preservação da memória dos encontros e por isso, alimentamos o 

nosso diário durante todos os dias das aulas, sendo a escrita aprofundada durante 

as semanas seguintes. Porque, a nossa análise é ampliada com base no 

detalhamento das microcenas, além do acesso aos dados indicados na lousa 

escolar que, ao serem relidos e analisados, nos auxiliaram na releitura das 

descrições, aprofundando o exercício individual da escrita no diário. Contudo, 

visualizamos as limitações deste material, por entendermos a impossibilidade de 

captarmos todos os detalhes das aulas, mas também a riqueza por representar uma 

espécie da pré-análise dos processos didáticos dos grupos de aplicação. Neste 

contexto, este material fornece elementos textuais sobre as aplicações do 

Museu Virtual proposto no lócus da pesquisa; 

3) Produções escritas dos estudantes – materiais compostos por textos e 

desenhos elaborados nas atividades e nas dinâmicas em sala de aula. Estas 

produções foram planejadas para valorizar os estudos literários que são inerentes ao 

projeto, além da autoria dos participantes. A prática da escrita foi priorizada 

enquanto elemento fundamental para analisarmos o ensino-aprendizagem dos 
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alunos acerca das narrativas selecionadas para as aulas. Os textos gerados nesta 

prática ajudaram a reconhecermos as leituras dos educandos, frente aos 

entendimentos e questionamentos deles sobre as histórias apreciadas. 

Consideramos que este instrumento pode nos trazer algumas restrições, a exemplo 

da falta de tempo, haja vista que a sua elaboração ocorre no contexto da sala de 

aula – com a limitação dos horários escolares – e por isso, os estudantes puderam 

registrar os pontos mais importantes para eles, o que não descarta a possibilidade 

deles esquecerem certos aspectos que também os inquietaram de alguma forma. 

Com isto, estas ferramentas são compostas por fontes escritas e visuais 

relacionadas à: recontos, dinâmicas, frases e reflexões dos aprendizes;  

4) Criações artísticas dos alunos – ferramenta de resultado das oficinas do 

projeto, agregando atividades de: desenho, recorte e colagem, pintura e teatro, 

aplicadas nas oficinas de: desenho; objetos de mão/símbolos dos orixás; 

indumentárias dos orixás; e jogo teatral com o teatro de varetas. A primeira oficina 

abordou a criatividade dos alunos com a ilustração dos personagens/animais/objetos 

do conto “O Caçador do Povo que enfrentou o Pássaro Tenebroso”, por meio do 

desenho, após o estudo da narrativa. A segunda oficina envolveu o processo de 

aprendizagem sobre armamentos dos orixás e seguidamente, incluiu a ação de 

colorir figuras das armas dos deuses africanos. A terceira oficina, por sua vez, 

agregou atividades de: recortar, colar e pintar as imagens de trajes dos orixás 

estudados. Por fim, a oficina teatral abordou apresentações de contos e itan por 

meio do teatro de varetas, em meio à formação de grupos pelos estudantes. As 

ilustrações confeccionadas pelos alunos nos serviram de fonte para análise das 

oficinas, as quais foram elaboradas com o uso dos seguintes materiais: lápis, 

borracha, lápis de cor, hidrocor, giz de cera, cola branca, cola glíter colorida, cola 

silicone líquida, tinta guache, papel celofane, papel crepom, papel laminado, papel 

cartolina, papel carmem, papel bala seda, papel came, papel ofício, durex colorido, 

emborrachado com glíter, pincel, palito de picolé, tesoura sem ponta, fita adesiva, 

cordão colorido, bico bordado, fita cetim, fita crepe, lã colorida, fitilho plástico 

colorido, massa de modelar e caixa de papelão, distribuídos em conformidade à 

descrição detalhada das sequências didáticas das oficinas, indicadas nos planos de 

aula nº 04 a 06, disponíveis no anexo deste trabalho. Compreendemos a importância 

do processo artístico no projeto, por acreditarmos que a arte possibilita a expressão 
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de linguagens culturais trazidas em cada sujeito, sendo ele criativo, dinâmico, 

autêntico e autor de suas próprias produções. Em se tratando da subjetividade 

presente nas artes, reconhecemos as limitações de não podermos traduzir cada 

detalhe expressado em um desenho e por isso, a falta de tempo pode prejudicar a 

nossa intenção caso alguma criação não seja apresentada e explicada por cada 

autor nos momentos de socialização ou até mesmo, caso os aprendizes não 

queiram apresentar suas obras no momento específico da aula. Nesta perspectiva, 

as fontes obtidas são imagens resultantes de desenhos, relacionados às 

mitologias dos orixás, além de outros personagens dos contos e itan 

estudados;  

5) Protocolo de atividades – material criado pelos aprendizes fora da sala de 

aula, ou seja, sendo uma espécie de atividade extraclasse. Carrega uma 

elaboração voluntária, considerando que no início das aulas lançamos um convite 

para buscar um ou mais autores para elaboração desta espécie de diário, planejado 

para ser lido no início das aulas seguintes. Neste instrumento, as crianças podem 

escrever livremente conforme desejarem, relatando acontecimentos ocorridos nas 

aulas, além de pesquisas mobilizadas por eles a partir de discussões ocorridas nos 

encontros e desenhos relacionados à temática etc. Esperamos, com isso, que os 

estudantes escrevam sobre os pontos que os despertarem mais interesse, 

curiosidade e/ou dúvida. Ponderamos que esta ferramenta tem os seus limites, 

tendo em vista que o aluno seleciona o que ele vai escrever e desta forma, a opção 

de detalhar ou não a produção escrita é dele. O protocolo é um instrumento de 

grande valor, tendo em vista que, por ter sido elaborado no ritmo do estudante, 

revelou resultados em conformidade com o que o museu e a didática movida os 

sensibilizaram. Buscamos mediar este processo por meio de sugestões aos 

estudantes, no sentido de motivá-los a registrarem de que maneira eles 

compreendem os assuntos estudados, com perguntas do tipo: se gostou do 

encontro e porque, o que mais se interessou, se houve dúvidas, se possui críticas e 

sugestões etc. Neste sentido, o protocolo indicado traz textos e desenhos criados 

pelos aprendizes em relação às impressões deles sobre as aplicações 

pedagógicas; 

 6) Participação virtual dos aprendizes no museu – recolhemos este 

instrumento de análise por meio dos textos digitados pelos educandos no ambiente 



111 

 

virtual de aprendizagem desenvolvido por eles próprios, ou seja, o nosso museu. 

Para isso, criamos espaços propícios para interação e interatividade dos mesmos, 

especialmente nos campos da sala interativa e do diário das aulas, indicados no 

portal referido. Sublinhamos que a falta de acesso ao laboratório de informática da 

escola (desativado por problemas técnicos) pode interferir na participação total dos 

sujeitos no MUCAI, considerando que a escola possui apenas um notebook, o que, 

novamente, nos limita por conta do tempo para atendimentos a todos os aprendizes. 

Além disso, a carência de acesso à internet em casa pode ser uma realidade no 

contexto de alguns estudantes de escola pública. Desta forma, os dados coletados 

são textos digitais produzidos pelos alunos. 

Com isso, traçamos como documentos de análise: os registros das 

discussões, dos questionamentos e das reflexões despertadas durante o estudo 

literário dos textos que foram exibidos na lousa da sala de aula; o diário de bordo da 

pesquisadora, produzido ao final das aulas desenvolvidas e tecem reflexões e 

olhares pedagógicos despertados nas observações em sala de aula; as produções 

artísticas (desenhos, pinturas, recorte e colagem e teatro) e escritas (resultantes de 

atividades em sala de aula) dos educandos; a leitura das impressões dos alunos 

voluntários que atuaram como autores de seus diários de bordo referentes às aulas 

para a criação de um breve relato de experiência, a partir do olhar dos mesmos. Por 

fim, a participação escrita dos aprendizes no wixsite4, por meio do acesso aos 

diversos setores do museu virtual, principalmente na sala interativa e no diário das 

aulas: porque nestes campos os alunos puderam socializar suas experiências 

escolares, encaminharem suas análises sobre o processo educativo, além de 

apreciarem as criações artísticas dos colegas. A este respeito, o recurso utilizado 

pelos alunos foi à atuação escrita, por respeitarmos a questão burocrática que 

envolve a divulgação de suas imagens, considerando suas faixas etárias e suas 

identidades. 

 

 

 

                                                           
4 Link para acesso ao nosso museu: <http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai>. 



112 

 

5.4 NORTEAMENTO A ANÁLISE DE DADOS 

 

Este tópico visa o esclarecimento em torno da maneira com a qual 

procedemos no processo de análise dos dados colhidos no primeiro ciclo das 

aplicações, como forma de ampliar as nossas reflexões e favorecer aproximações 

futuras com os demais ciclos de experienciação. Para isso, exploramos os registros 

de participação dos estudantes nas atividades desenvolvidas, objetivando a busca 

por identificações quanto às impressões de entendimento dos aprendizes em 

relação aos conceitos vinculados às categorias de pesquisa. 

 Elaboramos uma tabela para examinar se cada material de análise pôde nos 

trazer identificações da ocorrência das subcategorias selecionadas e, caso ocorram, 

verificarmos em quais situações foram expressadas pelos estudantes. Assim, 

exibimos a priorização do uso dos materiais de coleta para cada subcategoria, com 

o intuito de analisar a ocorrência delas, conforme o quadro abaixo: 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quadro 16 – Planejamento da coleta de dados 

 
 

Nº 

 
 

SUBCATEGORIAS INDEPENDENTES 
SELECIONADAS PARA ANÁLISE 

MATERIAIS DE COLETA 

 
Lousa       

escolar 

 
Diário de 
bordo da 

pesquisadora 

 
Produções 

escritas dos 
estudantes 

 
Criações 
artísticas 

dos alunos 

 
Protocolo de 

atividades 

Participação 
virtual dos 

estudantes no 
museu 

01 Ancestralidade x x -- x x x 

02 Descolonização -- x x -- -- x 

03 Tradição oral x x -- -- -- -- 
04 Contos africanos e itan x x x x x x 

05 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) -- -- x x x x 

06 Dialogismo x -- x x x x 
07 Socioconstrutivismo x -- -- x -- x 
08 Museu Virtual x -- -- -- -- x 

 

1
1
3
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O quadro exibido traz o planejamento da coleta de dados oriundos das oito 

subcategorias priorizadas, com o intuito de nos auxiliar na identificação das 

contribuições do museu virtual desenvolvido à implementação da Lei 10.639/03 nas 

classes envolvidas. Desta maneira, detalhamos abaixo as relevâncias e as 

limitações dos materiais que utilizamos para coleta, por meio de critérios científicos 

que construímos para a análise do projeto. 

 
1) Lousa escolar 

Acreditamos que, caso os registros coletados na lousa indiquem falas dos 

estudantes que estejam direcionadas às: suas referências familiares (pais, avós, 

parentes mais antigos e similares), noções mitológicas e/ou históricas de civilizações 

africanas, consideraremos que a ideia de ancestralidade se fez presente na prática 

do projeto e assim, registraremos a sua relevância educativa ao MUCAI com 

efetividade. Esta comprovação também será analisada de acordo com o número de 

relatos dos participantes que expressarem a ancestralidade por meio das falas.  

Optamos por não investigar elementos da descolonização no recolhimento 

de dados da lousa escolar, por visualizarmos que nem todos os estudos literários 

poderão contemplar um espaço para que os alunos estabeleçam críticas acerca do 

processo de colonização europeia, considerando os aspectos que contribuem para a 

criação de estereótipos da cultura afro-brasileira.  

Refletimos que se os aprendizes participarem das discussões mediadas nos 

estudos literários por meio da oralidade, teremos a possibilidade de transcrever falas 

que revelem a percepção dos mesmos em relação às contações de histórias, o que 

consequentemente nos levará a perceber nos estudantes que eles estão 

experienciando a tradição oral. Neste caminhar, caso os discursos dos educandos 

apontem falas representativas do entendimento deles em relação aos ensinamentos 

e/ou valores nas narrativas estudadas em sala de aula, sublinharemos a efetividade 

dos contos africanos e itan ao contexto de aprendizagem pela comunidade 

envolvida e desta forma, o MUCAI passa a ter valor socioeducativo.  

Escolhemos por não buscar aspectos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) nos elementos trazidos na lousa. Isto porque, priorizamos esta 

base legal do ponto de vista do experienciamento da pluralidade cultural africano-
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brasileira, a partir de atividades mais dinâmicas que envolvem processos criativos 

desenvolvidos individualmente ou entre os pares. Logo, as discussões relacionadas 

aos momentos do quadro podem não atender a estes aspectos que valorizamos.  

Ponderamos que se os textos registrados na lousa sinalizarem falas dos 

estudantes que expressem suas análises sobre as leituras das narrativas e com isso 

revelem versões e possibilidades encontradas por eles nas conversações, 

obteremos aspectos práticos da ocorrência do dialogismo nas aplicações 

pedagógicas e consequentemente, no museu com efetividade.   

Na condição de os registros coletados na lousa sinalizarem falas que revelem 

aspectos do contexto sociocultural dos aprendizes, além de elementos de interação 

e de construção coletiva, traremos uma comprovação da atuação pedagógica do 

socioconstrutivismo no lócus de aplicação, com a análise da relevância do MUCAI 

enquanto mediador de um processo de construção colaborativa.  

No caso de as transcrições das falas no quadro revelarem uma compreensão 

dos educandos sobre museu, no sentido de: coleção, produção e visita museológica, 

análise de exposição, dentre outras noções relacionadas, sejam elas diferenciadas 

ou compatíveis ao museu virtual –, teremos dados positivos quanto à efetividade do 

museu na compreensão dos alunos para além de um repositório de narrativas 

africanas. Esclarecemos que o uso da lousa ocorrerá em encontros anteriores ao 

período de acesso e interação dos estudantes no MUCAI. Logo, a lousa não coletará 

comentários e falas dos participantes sobre esta visita ao virtual. Com isso, o 

procedimento indicado será coletado no próprio portal, por meio de mensagens a 

serem postadas pelos alunos na sala interativa e no diário das aulas. 

 
2) Diário de bordo da pesquisadora 

Prosseguimos com os nossos critérios científicos, para salientar que, caso as 

nossas escritas no diário nos tragam dados – do processo de aplicação – 

relacionados a elementos de base familiar, além de aspectos históricos e mitológicos 

de natureza africana, teremos mais um relato de prática pedagógica pautada na 

ancestralidade e com isso, patenteado no MUCAI. 
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Neste recorte, se o diário conseguir captar alguma situação do processo que 

revele uma expressão de combate/crítica ao sistema colonial por parte dos 

aprendizes, poderemos ter exemplos concretos de que a aplicação contemplou o 

entendimento de uma educação descolonizadora por parte dos sujeitos envolvidos. 

Assim, a descolonização se fará presente em sala de aula e consequentemente, 

registraremos este alcance no MUCAI. 

Acreditamos que, caso o diário consiga registrar memórias da tradição oral – 

propagadas no desenvolvimento das aplicações pedagógicas – por meio da 

oralidade dos estudantes, obteremos um relato de uma experiência educativa 

proposta a ensinar e a aprender sobre sabedorias africanas por meio da fala. Neste 

sentido, no caso de os registros no diário revelarem direcionamentos ao campo de 

compreensão dos ensinamentos e/ou valores das narrativas pelos estudantes, 

obteremos mais pistas das contribuições dos contos africanos e itan ao processo 

educativo pelas classes participantes. Desta forma, demonstraremos mais um 

aspecto alcançado pelo MUCAI. 

Em contrapartida, não usaremos o instrumento do diário de bordo para a 

coleta das subcategorias referentes: às bases legais (PCN), aos elementos das 

linguagens (dialogismo), à interação entre os pares (socioconstrutivismo) e à 

tecnologia com o museu virtual, por reconhecermos a nossa dupla tarefa de 

observar o processo e ao mesmo tempo participar dele, por meio da mediação 

pedagógica. Neste sentido, não temos a competência e nem o tempo hábil para 

administrar, logisticamente, o detalhamento de todos estes aspectos durante as 

aplicações pedagógicas por meio do diário de bordo. 

 
3) Produções escritas dos estudantes 

Decidimos pela não investigação de elementos da ancestralidade nas 

produções escritas dos aprendizes, tendo em vista que o presente material de coleta 

foi planejado para tratar de atividades mais direcionadas aos estudos das narrativas 

apreciadas, por meio de recontos, de dinâmicas e de reflexões dos alunos a partir 

dos textos lidos. Desta forma, entendemos que nem todos os exercícios solicitam 

dos alunos a indicação explícita das noções de ancestralidade que seguimos neste 

projeto. 
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Contudo, uma vez que estas produções escritas socializem a opinião crítica 

dos estudantes acerca da colonização dominadora dos europeus sobre os povos 

africanos, traremos um relato de experiência acerca da aprendizagem sobre 

descolonização, a partir da ótica de crianças de 9 a 12 anos, realizando assim, uma 

evidência da proposta do MUCAI com efetividade. Além disso, visualizamos a 

impossibilidade de recolher aspectos da tradição oral neste instrumento, devido a 

sua natureza escrita a partir de um exercício individual e silencioso dos aprendizes. 

Entretanto, caso os aprendizes escrevam sobre suas compreensões em torno 

dos ensinamentos e/ou valores presentes nos contos africanos e itan estudados, 

obteremos registros escritos e de natureza autoral, relacionados a processos 

educativos por meio de sabedorias africanas, com viés ao patenteamento do museu 

pelos participantes.  

Neste caminhar, se os alunos relatarem alguma informação sobre suas 

experiências/conhecimentos relacionados(as) às culturas africanas estudadas em 

sala de aula, ou seja, acerca dos povos bantos e iorubás e/ou traçando 

aproximações com a cultura brasileira, poderemos dizer que elementos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) alcançaram o contexto dos nossos 

encontros em sala de aula com efetividade.  

Na condição de os estudantes criarem produções escritas compostas por 

análises dos mesmos em relação às suas leituras das narrativas, com a indicação 

de versões e possibilidades diante das histórias apreciadas, as contribuições do 

dialogismo estarão imersas no MUCAI com efetividade. 

Selecionamos aspectos referentes ao socioconstrutivismo e ao museu 

virtual do ponto de vista da interação entre os pares e ao acesso do ambiente virtual 

de aprendizagem, respectivamente, e por isso, não optamos pela busca destas 

subcategorias nas produções escritas dos sujeitos. 

 
4) Criações artísticas dos alunos 

Investigaremos se, no caso de as produções artísticas das oficinas revelarem 

o processo criativo de expressões e linguagens pelos alunos a respeito das 

mitologias, da história e/ou de referências familiares, teremos registros visuais da 
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ancestralidade nas nossas práticas educativas, com palpabilidade. Em 

contrapartida, não optamos pela busca das subcategorias relacionadas à 

descolonização e à tradição oral, considerando que o planejamento das oficinas 

possui um direcionamento mais subjetivo. Portanto, menos direcionado a fala dos 

estudantes e seus posicionamentos críticos ao campo dos processos civilizatórios 

que provocaram a diáspora africana, embora acreditemos que a arte possibilita a 

livre expressão do sujeito. 

Na condição de verificarmos se as obras de arte dos alunos trarão referências 

aos personagens e/ou aos enredos das narrativas trabalhadas, poderemos confirmar 

a presença educativa dos contos africanos e itan no contexto das oficinas imersas 

ao MUCAI. Nesta perspectiva, se houver a permissão dos alunos para participarem 

destes processos criativos, revelaremos a ocorrência do experienciamento de 

atividades voltadas a diversidade cultural na escola, em meio às diferenciações 

socioculturais existentes nas relações entre os sujeitos, conforme orienta os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Refletimos que, caso as criações artísticas dos alunos nas oficinas revelem 

suas análises acerca das leituras das narrativas, expressando possibilidades e 

interpretações pelos mesmos, o dialogismo se fará presente nas oficinas 

pedagógicas do museu, com palpabilidade. 

Considerando que caso haja interação entre os pares, de modo a estabelecer 

construções coletivas durante a nossa mediação pedagógica nas oficinas, teremos a 

ocorrência do socioconstrutivismo no MUCAI. 

 
5) Protocolo de atividades 

Analisaremos que no caso de os protocolos dos alunos exibirem escritas 

relacionadas ao campo ancestral (família, história e/ou mitologias) africano-

brasileiro, poderemos registrar a relevância da ancestralidade em seus processos 

educativos patenteados no museu virtual construído. 

Contudo, decidimos não aprofundar os nossos olhares investigativos sobre as 

subcategorias da descolonização, da tradição oral, haja vista que este material de 
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coleta está mais concentrado em aspectos que os aprendizes se interessaram mais 

nas aulas, além de possíveis questionamentos. 

Em se tratando dos contos africanos e itan, apostaremos que se os 

protocolos dos alunos trouxerem elementos sobre as narrativas estudadas, no 

sentido de os educandos registrarem aspectos que eles apreciaram nos estudos 

literários, alcançaremos pontos apreendidos por eles na aplicação efetiva do museu. 

Nesta perspectiva, caso os aprendizes relatem suas experiências em sala de aula 

no protocolo, proporcionadas em encontros pautados na valorização da diversidade 

cultural de africanias, as nossas mediações pedagógicas, fruto das orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) alcançarão um viés concreto e 

essencial para os sujeitos da pesquisa.  

Desta forma, se o protocolo de atividades retratar a avaliação das aplicações 

pedagógicas pelos estudantes, com o destaque para versões e/ou possibilidades 

lançadas por estes sujeitos em relação às narrativas estudadas, teremos a aplicação 

efetiva do dialogismo neste contexto de museu virtual. 

Contudo, decidimos por não buscar elementos do socioconstrutivismo e do 

museu virtual no protocolo dos alunos, haja vista que tratamos de um exercício 

individual e silencioso do sujeito que, neste ponto de vista, não priorizamos ações 

ligadas a interações entre os pares e/ou no AVA.  

 

6) Participação virtual dos estudantes no museu 

Compreendemos que sendo o MUCAI a culminância dos nossos relatos de 

experiências escolares, poderemos socializar neste projeto a realização das 

subcategorias escolhidas no museu (em se tratando do primeiro ciclo de aplicação) 

caso haja o acesso e a interação dos estudantes no portal, como via de 

reconhecimento da concretização de algumas ou de todas as categorias científicas 

que explanamos neste tópico, sobre: ancestralidade, descolonização, contos 

africanos e itan, PCN, dialogismo, socioconstrutivismo e o próprio museu 

virtual. Todavia, não optamos pelo aprofundamento ao campo da tradição oral, haja 

vista que não gravaremos as vozes dos estudantes por estes serem menores de 

idade. 
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6 NOTAS ANALÍTICAS SOBRE O CAMPO INVESTIGATIVO 

 

 

Apresentamos neste tópico os registros e as respectivas análises das práticas 

educativas desenvolvidas nas turmas A e B. Para isso, dividimos o texto em oito 

partes, em atendimento a verificação da ocorrência das subcategorias 

independentes dialogadas anteriormente, a saber: ancestralidade, descolonização, 

tradição oral, contos africanos e itan, PCN, dialogismo, socioconstrutivismo e museu 

virtual, conforme detalhamos a seguir. Lembramos que optamos pela aplicação das 

subcategorias mais convenientes ao primeiro ciclo de aplicação e que os demais 

conceitos (organizados nos quadros de princípios) serão valorizados nos ciclos 

futuros de prática junto à DBR, o que ultrapassa os limites desta pesquisa 

acadêmica.  

 
6.1 ANCESTRALIDADE 

 

Com base na ordem do nosso planejamento, iniciamos este tópico com a 

exibição de registros coletados na lousa escolar. A esse respeito, no segundo5 

encontro, realizado no dia 17/10/2016, dialogamos com os estudantes sobre os 

bantos e iorubás, a partir das aproximações desses povos com o histórico das 

regiões do Cabula e do Beiru. Naquele dia, houve um momento em que discutimos 

sobre a mitologias dos orixás, tendo como base a apreciação do vídeo “A História 

Completa dos Orixás”6, pelos estudantes. Naquele contexto, os diálogos ocorridos 

com a turma B trouxeram elementos representativos da ancestralidade: isso porque 

quando perguntamos suas opiniões sobre as mitologias africanas exibidas no vídeo, 

obtivemos as seguintes respostas de seis participantes: “ruim”; “interessante”, 

“cultura: para conhecer”, “arte”, “criação do mundo”, as quais registramos7 na lousa.  

                                                           
5 O detalhamento da segunda aula encontra-se no apêndice F, localizado na página nº 184. 
 
6 Vídeo do PortalAfroxe, disponível no link <https://www.youtube.com/watch?v=N9bDnMS1vpg>.  
 
7 Os registros na lousa que foram indicados estão exibidos no anexo 02, localizado na página nº 197 
deste trabalho. 
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Seguidamente, no quarto dia de aula, ocorrido em 31 de outubro de 2016, 

narramos o conto “No final, como os orixás vieram para o Brasil”8 e no processo de 

mediação discutimos9 com os alunos sobre a diáspora africana, com destaque para 

o contexto histórico que envolveu a chegada de negros ao Brasil e a questão dos 

saberes africanos que foram preservados naquela conjuntura. Com isso, 

coletamos10 os conhecimentos dos educandos acerca de elementos culturais 

africanos que foram preservados de alguma forma e obtivemos retorno de sete 

alunos: “costumes”, “gostos”, “maneira de ser e agir”, “religião”, “família”, “amigos”, “a 

maneira de falar”, “idioma” e “escrita”. 

No diário de bordo11, explanamos duas observações ocorridas na primeira e 

na segunda aula. No dia 10/10/2016, narramos o conto “A Vitória do Papagaio”12 e 

verificamos o estranhamento dos alunos em relação a palavra ebó, indicada no 

texto. Perguntamos aos estudantes se eles conheciam o significado dessa palavra e 

uma aluna da turma A disse que sabia o que era, mas que estava com vergonha de 

dizer. Na turma B, por sua vez, um aprendiz respondeu: “macumbaria!” e depois 

explicou que a palavra referida poderia ser uma coisa ruim, feita pra prejudicar, 

como algum tipo uma bruxaria. Em seguida, nas duas turmas, a regente atuou no 

processo de mediação em torno da explicação do significado de ebó: esclareceu que 

se trata de uma oferenda realizada pelo candomblecista ao seu guia, seu orixá, 

pedindo proteção, para abrir os seus caminhos. Ela alertou ainda que o ebó não foi 

feito para prejudicar ninguém e sim pedir força, proteção e sorte para o 

candomblecista, ou seja, para fazer o bem. A educadora defendeu que as pessoas 

ruins não são medidas pela cor da pele e nem pela religião e que no Candomblé, 

como em qualquer outra religião, podemos encontrar pessoas boas e más. Após 

aquele momento, um aluno da turma B expressou concordância com a professora, 

                                                           
8 Conto do autor Reginaldo Prandi, do livro “Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que vieram 
para o Brasil com os escravos”. Referência completa disponível na página nº 174 e o registro da 
narrativa está disponível no MUCAI. 
 
9 Os registros na lousa, ocorridos na quarta aula, encontram-se no anexo 04 – página nº 199. 
 
10 Os registros na lousa, ocorridos na quarta aula, encontram-se no anexo 04 – página nº 199. 
 
11 Não divulgamos todos os dados que registramos no nosso diário de bordo, por se tratar de um 
instrumento que agrega todos os detalhes das aulas, incluindo a identidade dos sujeitos envolvidos. 
Neste sentido, socializamos apenas os aspectos mais convenientes. 

 
12 Conto do autor Júlio Braga, do livro “Contos afro-brasileiros”. Referência completa disponível na 
página nº 170 e o registro da narrativa está disponível no MUCAI.  
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ao dizer: “é verdade, pró” e depois discutiu que as pessoas precisam respeitar a fé 

dos outros, porque cada religião traz um ensinamento e as pessoas devem seguir 

aquilo que acreditam. Na oportunidade, ele citou que na Bíblia há o ensinamento de 

que as pessoas usavam os carneiros para chamar Deus, conforme apontamos no 

diário de bordo abaixo: 
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           Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016.

Quadro 17 – Diário de bordo: registros da primeira aula 

Nº ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 
PELA PESQUISADORA 

REAÇÃO DOS 
ALUNOS 
TURMA A 

REAÇÃO DOS ALUNOS 
TURMA B 

MEDIAÇÃO DA REGENTE DA TURMA 

 
 
 
7) 

 
 
Realizar a leitura do 
conto africano “A Vitória 
do Papagaio” por meio 
de um varal imagético; 
 
1º momento: Mediar o 
processo de 
interpretação do conto 
narrado, juntamente 
com a turma; 
 
 
 
2º momento: Perguntar 
aos alunos que final 
eles dariam para a 
história, antes de 
finalizá-la. Após a 
socialização dos alunos 
(as) voluntários, ler o 
final do conto para a 
turma. 

Convidamos os alunos para 
escutarem mais uma história: o 
conto africano “A Vitória do 
Papagaio”. Para isso, chamamos 
três voluntários: dois para 
segurarem o varal e um para 
pendurar as imagens relacionadas 
aos personagens que fomos 
mencionando processualmente, ao 
longo da narrativa, a saber: o sol, a 
lua, o fogo, a chuva, a nuvem e o 
papagaio. 
No meio da narrativa, anunciamos 
a palavra ebó. Por isso, 
perguntamos aos alunos se eles 
conheciam o significado dela. 
Como os alunos estavam curiosos, 
mas não faziam ideia do que 
poderia ser, notamos que a regente 
da turma informou que já tinha 
falado sobre isso em outras aulas. 
Daí, lançamos dicas aos alunos: 
dizendo que o ebó tem a ver com 
proteção, com fé, com força... 
Dando continuidade, sugerimos 
aos alunos que prestassem 
atenção ao final da história porque 
muitas vezes o sentido dela nos 
ajuda a entender o significado de 
alguma palavra desconhecida e 
apresentada no texto. Tornamos a 
perguntar ao final da leitura, mas 
nenhum dos alunos quiseram 
responder, até que um aluno disse: 
“macumbaria”. 

 
 
 
 
 
 
 
A maioria dos 
alunos não tinha 
ouvido falar; uma 
aluna disse que 
sabia o que era, 
mas que estava com 
vergonha de dizer. 
 
 

Os alunos disseram que 
não conheciam o 
significado. Um deles falou 
que poderia ser uma coisa 
ruim, feita pra prejudicar, 
tipo uma bruxaria. Em 
seguida, a professora 
explicou o significado, 
igualmente como executou 
na turma A. Ela deu o 
exemplo do inhame, 
oferecido ao orixá Ogum. 
 
Na discussão sobre ebó, 
durante a mediação da 
professora, um aluno 
expressou que as pessoas 
precisam respeitar a fé dos 
outros porque cada religião 
traz um ensinamento e cada 
um deve seguir o que 
acredita. Na oportunidade, 
ele citou que na Bíblia há o 
ensinamento de que as 
pessoas usavam os 
carneiros para chamar a 
Deus; (ele deu esse 
exemplo quando a 
professora citou que o ebó 
pode ser feito de diversas 
formas, a depender do orixá 
responsável). 

Naquele momento, a regente se apresentou 
como candomblecista, com empoderamento e 
orgulho, destacando ainda que a turma 
conhecia e sabia qual era a religião dela. A 
partir disso, ela explicou que o ebó é uma 
oferenda realizada pelo candomblecista ao seu 
guia, seu orixá, pedindo proteção para abrir 
seus caminhos. Ela alertou que o ebó não foi 
feito para prejudicar ninguém e sim pedir força, 
proteção e sorte para o candomblecista, ou 
seja, para fazer o bem. 
A professora explicou ainda que as pessoas 
ruins não são medidas pela cor da pele e nem 
pela religião. No candomblé, como em qualquer 
outra religião, podemos encontrar pessoas boas 
e ruins. 
A professora reforçou aos alunos (das duas 
turmas) que a maldade está nas pessoas e não 
na religião. Na turma B, ela ressaltou também 
que não adianta ter fé, fazer a oferenda/ebó e 
não correr atrás dos nossos objetivos, achando 
que o orixá vai fazer a nossa parte. A esse 
respeito, ela deu o exemplo de uma pessoa que 
terá uma prova de concurso público para fazer, 
não estudou e pede ajuda aos guias protetores, 
os orixás. Aí ela perguntou para a turma: isso 
resolveria? A turma disse que não e aí ela 
complementou: “não tem um trecho da Bíblia 
que diz assim: faça por onde, que eu te 
ajudarei? Pois então...”. 

 

1
2
3
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A seguir, no dia 17/10/2016 houve um momento em que aprofundamos as 

discussões sobre a história de Beiru por meio da leitura de uma reportagem do 

Jornal Beiru, intitulada “Beiru, esse nome tem história”13, o que motivou um aluno da 

turma B a socializar os conhecimentos que aprendeu na leitura do livro “Beiru”14, 

existente na prateleira da sala e com isso, ele expôs15 aos colegas: depois que Beiru 

morreu, as terras que tinha “ganhado” de seu antigo senhor, foram devolvidas à 

família Garcia, considerando que ele não tinha herdeiros. O estudante enfatizou 

também que um dos discursos usados para terem mudado o nome do bairro foi: pela 

referência de ser um bairro perigoso/violento e que por isso o nome de um ex-

escravizado aumentava a criminalidade. Examinamos que de acordo com as 

conversas realizadas com a educadora das turmas, a grande maioria dos estudantes 

das turmas A e B são evangélicos. No entanto, pudemos observar que a diversidade 

religiosa existente nas turmas não impediu que os sujeitos dialogassem sobre 

assuntos relacionados às expressões culturais dos nossos antepassados.  

Verificamos a presença da ancestralidade nas oficinas, por meio das 

criações artísticas dos alunos reveladas pelos desenhos. Sobre isso, 

disseminamos todas as obras dos estudantes no MUCAI e, portanto, selecionamos 

alguns exemplos para esta análise, a exemplo dos dados obtidos na oficina de 

objetos de mão e símbolos dos orixás16, ocorrida no dia 31/10/2016, com os alunos 

do 4º ano A. Naquele dia, os aprendizes estudaram sobre os armamentos utilizados 

pelas divindades africanas de origem iorubá e exploraram suas cores.  

Nesse sentido, o planejamento da oficina indicada foi feito por meio de nossos 

rabiscos17 impressos em preto e branco e exibidos aos estudantes para 

aprofundamento de suas descrições, além das interferências artísticas com as 

pinturas e colagens em sala de aula. Ilustramos os seguintes materiais/simbologias: 

opaxorô de Oxalá, obé de Ogum, ofá e eruquerê de Oxóssi, xaxará de 

Omulu/Obaluaê, cobra de Oxumaré, oxé de Xangô, abebê de Iemanjá e Oxum, obé 

                                                           
13 Disponível no link: http://issuu.com/vilmaneres/docs/num_10_-_dez_-_2011_bce28357bba8ed 

 
14 Dados bibliográficos exibidos nas referências deste trabalho. 
 
15 Estas informações foram socializadas na lousa, conforme anexo 02 – página nº 197. 
 
16 Todas as produções desta oficina estão exibidas no anexo 17 – páginas nº 247 a 250.  
 
17 Rabiscos expostos no anexo 15 – páginas nº 243 e 244. 

http://issuu.com/vilmaneres/docs/num_10_-_dez_-_2011_bce28357bba8ed
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e eruquerê de Iansã, abebê e cavalo marinho de Logun Edé e por fim, ibiri de Nanã. 

Mediamos18 o processo de ensino-aprendizagem, no sentido de possibilitar aos 

alunos a associação dos objetos/símbolos com os orixás respectivos. Vejamos os 

resultados de algumas das produções artísticas dos alunos por meio do mosaico 

abaixo: 

Ilustração 1 – Produções da oficina de objetos de mão e símbolos dos     
orixás 

 
Autoria: estudantes do 4º ano A 
 

Localizamos a noção de ancestralidade em dois protocolos de atividades 

dos educandos, com o destaque para as noções de família e da história africana, 

respectivamente. Um dos autores do protocolo de atividades da primeira aula19 se 

referiu ao encontro como a “aula de história” que ele gostou, com a seleção dos 

momentos que ele mais se interessou, agregando o estudo sobre os sobrenomes, 

considerando que ele encontrou um colega com o mesmo sobrenome dele, além do 

exercício que ele precisou vendar os olhos e descobrir o nome dos objetos, 

utilizando as mãos.  

                                                           
18 Registros desta mediação estão expostos no anexo 04 – página nº 199. 
 
19 Protocolo disponível no anexo 20 – página nº 257. 
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Sublinhamos o reflexo dos nossos incentivos para que os alunos estudassem 

sobre a história de seus familiares e sobrenomes, como um caminho propício à 

compreensão de suas próprias memórias. Em seguida, o autor do protocolo de 

atividades sobre o segundo encontro20 relata que a aula foi maravilhosa e que 

aprendeu sobre os orixás e como o acarajé é feito. Além disso, o estudante anota os 

registros da pesquisa realizada sobre Iemanjá. Analisamos que o processo de 

aproximação com a mitologia dos orixás foi evoluindo gradualmente nas turmas, 

quando verificamos a permissão deles em lançarem seus questionamentos e 

curiosidades em sala de aula, incluindo a pesquisa individual por aspectos que eles 

tiveram mais interesse em conhecer. 

Localizamos a noção da ancestralidade na participação virtual dos 

estudantes no museu, no campo referente a sala interativa do portal. Esclarecemos 

que o Wixsite, plataforma utilizada para a edição do nosso museu, permite apenas 

dez comentários gratuitos por página e devido à carência orçamentária do nosso 

projeto, alguns comentários não foram exibidos no portal. Contudo, todos os 

comentários foram enviados, automaticamente pelo site, para o e-mail do MUCAI e 

com isso, obtivemos todos os dados que foram enviados pelos alunos. Dessa forma, 

exibimos um recorte da interação na sala interativa21, quando os convidamos para 

digitarem uma mensagem autoral a respeito do Dia da Consciência Negra. Com 

isso, obtivemos respostas pertinentes para o processo de análise, conforme indicam 

os três comentários que selecionamos abaixo: 

 

Quadro 18 - Comentários dos alunos na sala interativa do MUCAI 
Análise de aspectos da ancestralidade na participação virtual dos alunos no museu 

 
Aluna 1 – 10 anos. Postado em 21/11/2016 
 
“BOM DIA! EU GOSTO DA AULA DAS PROFESSORA E ONTEM FOI A CONSCIÊNCIA NEGRA. 
SER NEGRA É BOM” 
Analisamos na fala da estudante o seu olhar em torno do “ser negra”, o que perpassa pelo 
conhecimento histórico – e portanto, ancestral – do povo negro hoje. Assim, notamos uma 
valorização da autoestima, pela qualificação dada por ela neste experienciamento enquanto sujeito, 
ao escrever que ser negra “é bom”. 

Aluno 2 – 12 anos. Postado em 21/11/2016 
“Bom dia.Tem mitos e outras coisa no mundo africano tem mitos, lenda etc na Africa a cor negra e 
uma cor normal para eles para nosso uma cor que não tem valor”. 
Verificamos no comentário do estudante a seleção de elementos que ele fez em torno de saberes 

                                                           
20 Protocolo exibido no anexo 21 – página nº 258. 
 
21 Todos os comentários postados na sala interativa estão acessíveis no anexo 24 – páginas nº 261 a 
266. 
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africanos, como os mitos e as lendas.  
 
Além disso, o aprendiz retrata um conhecimento em torno de aspectos históricos do negro, com a 
ênfase no reconhecimento do sujeito que é semelhante, ao retratar que “na África a cor negra e 
uma cor normal para eles”.  
 
Entendemos o final da frase do aluno como um reflexo do conhecimento da realidade do negro no 
Brasil, enquanto um ser diferente, estranho, sem valor, do ponto de vista da associação que ele fez 
com a questão da cor negra. Nessa perspectiva, ele enfatiza que o negro tem valor na África, mas 
“para nosso uma cor que não tem valor”. Notamos assim, uma reflexão impactante de uma 
criança de 12 anos, acerca do se sentir “diferente” em meio às culturas institucionalizadas pelas 
elites que se consideram “de valor”. 

 
Aluna 3 – 10 anos. Postado em 21/11/2016 
 

“minha opiniao e qui vcs n podem fazer raicismo0 com uma pessoa qui pode ser da sua familha 
entao n fassa os negros podem ser dacor deb sua mae  pode ser alguem da sua familha  pense 
antes  de fazer as coisas que pode ser com vc mesmo no com a sua opiniao muitos nao vao gosta 
entao pense e n fassa uma coisa que vc n que qui aconteca  com  vc com seu pai racismo proibido 
na minha vida tem gente que faz isso cmg eu n  gosto mais se fazer com eles  vao querer bater 
 oitao querer  ranca um pedasso  de nosso ser nao  fassa racismo com uma pessoa  qui pode ser 
seu amigo isso n e  certo  para as pessoas que merecem  respeito na fasse  da terra  que podem 
fazer preoconceito com uma pessoa que  vc mais gosta e vc vai quere mais respeito n fassa   
 pufavor na fasse da terra  ater vcs merece respeito agora nao fassa alguma coisa com, ceu amigoo 
que vc n quer qui acomtecar com vcs tchau bjooos amo todos que  n fais racismo tchau racismo 
proibido quem escreveo foi (....)  racismo negativo leia pufavor e importante tnho 10 ANOS e quero 
mais respeito na fasse da terra sei que nao querem ver  AMO TODOS QUE RESPEITAO O MAIS 
VElHOS”. 
A base familiar foi a primeira referência indicada na 
fala da estudante, como ponto de partida para 
alertar, sensibilizar e educar o leitor em relação a 
prática do preconceito racial com outras pessoas. 

“vcs n podem fazer raicismo0 com uma 
pessoa qui pode ser da sua familha entao 
n fassa os negros podem ser dacor deb 
sua mae  pode ser alguem da sua familha” 

 
Em seguida, a aluna convida o leitor para se 
colocar no lugar do outro, com o alerta para 
possíveis consequências 

“pense antes de fazer as coisas que pode 
ser com vc mesmo no com a sua opiniao 
muitos nao vao gosta entao pense e n 
fassa uma coisa que vc n que qui aconteca 
 com  vc” 

A estudante relata seu experienciamento enquanto 
vítima de discriminação racial e reforça a sua fala 
para que isso não aconteça mais consigo e com os 
outros. 

“na minha vida tem gente que faz isso cmg 
eu n gosto mais se fazer com eles vao 
querer bater oitao querer ranca um 
pedasso de nosso ser” 

A aprendiz aconselha que essa prática violenta 
pode afetar pessoas próximas, a exemplo de 
amigos e familiares, conforme visualizamos na 
mensagem na íntegra. 

“podem fazer preoconceito com uma 
pessoa que vc mais gosta e vc vai quere 
mais respeito” 

A autora reforça a sua defesa para que o racismo 
não aconteça com ninguém: seja familiar, seja 
amigo, seja conhecido, seja desconhecido. 

“amo todos que  n fais racismo” 

A argumentação da educanda é finalizada com a 
referência ao respeito às pessoas, sobretudo aos 
anciões, prática que aprendemos com os contos 
africanos. 

“AMO TODOS QUE RESPEITAO O MAIS 
VElHOS” 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados coletados no MUCAI, disponível no 
link: <http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai/sala-interativa>. 

 

Nessa perspectiva, consideramos que o ensino-aprendizagem em torno da 

base ancestral africano-brasileira perpassou pelas linguagens e expressões culturais 



128 

 

dos estudantes, de maneira que pudemos verificar essas práticas por meio das 

falas, das escritas e dos processos criativos desenvolvidos por eles. Dessa forma, a 

ancestralidade tem sua relevância quando dialogamos sobre a base familiar, a 

história das africanias estudadas e as mitologias iorubás, em seguimento ao 

contexto histórico delineado em nosso projeto. 

 
6.2 DESCOLONIZAÇÃO 

 

Obtivemos dados do diário de bordo que estão relacionados à ideia de 

descolonização, em meio aos relatos das práticas pedagógicas referentes às 

microcenas de combate/crítica ao sistema colonial. Desse modo, exemplificamos as   

observações da primeira aula, realizada no dia 10/10/2016. Naquele dia, dialogamos 

com os estudantes sobre o contexto histórico África-Brasil, com o recorte dos 

processos civilizatórios europeizantes que escravizaram os africanos. Em meio à 

mediação pedagógica, verificamos elementos que são reflexos de demandas sociais 

ocasionadas pela ideologia das culturas dominantes, herdeiras do processo colonial. 

A turma B se mostrou conhecedora da força dos africanos no Brasil e discutiram 

sobre a escravidão, com ênfase no “falso descobrimento”22 do Brasil, além das 

consequências do preconceito racial no dia a dia.  

Na oportunidade, aproveitamos para explicá-los a diferença entre preconceito 

racial, discriminação racial e racismo. Ao longo da conversa, alguns alunos da turma 

B relataram microcenas de preconceito e de outras formas de violência 

presenciadas e/ou vivenciadas por eles, traçando seus conhecimentos prévios 

acerca da discriminação sofrida por jovens negros em investigações policiais. Uma 

estudante, ao relatar uma situação que envolveu um adolescente e a polícia, 

expressou sua indignação ao dizer: “isso é preconceito só porque ele é negro!”. 

Socializamos esse relato no diário de bordo a seguir: 

 

 

                                                           
22 Alunos desta turma nos explicaram que não acreditam na versão criada pelos europeus, ao 
dizerem que Pedro Álvares Cabral foi primeiro a descobrir o Brasil. Eles afirmaram que os índios são 
os verdadeiros donos das terras brasileiras. 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016.

Quadro 19 - Diário de bordo: registros da primeira aula – parte II 

Nº ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 
PELA PESQUISADORA 

REAÇÃO DOS ALUNOS 
TURMA A 

REAÇÃO DOS ALUNOS 
TURMA B 

MEDIAÇÃO DA REGENTE 
DA TURMA 

 
4) 

 
Dialogar com os alunos 
sobre a importância da 
memória africana no 
Brasil. 

 
Explicamos aos alunos o 
significado da memória 
africana no país. 
 
 
O termo África nos levou a 
várias discussões acerca de 
assuntos como: o quilombo do 
Cabula; o antigo bairro do 
Cabula e o verdadeiro nome 
do bairro onde a escola está 
localizada, ou seja, Beiru. 
Perguntamos aos alunos se 
eles já ouviram falar em Beiru. 
Falamos da importância dos 
quilombos, das matas 
fechadas que havia no antigo 
Cabula e da presença 
indígena e africana na 
memória do bairro, além da 
atual divisão do Cabula. 

 
Alguns alunos apontaram 
que já tinham ouvido falar 
sobre Beiru, mas nenhum 
deles nos contou. 

 
A Turma B se mostrou bastante 
conhecedora da força do africano no 
Brasil. Falaram da escravidão e do 
falso “descobrimento” no Brasil. 
Falaram do significado do 
preconceito no dia a dia e 
aproveitamos para explicá-los a 
diferença entre preconceito racial, 
discriminação racial e racismo. 
Ao longo da conversa, alguns alunos 
relataram microcenas de preconceito 
racial presenciadas e/ou vivenciadas. 
Esse diálogo foi bem demorado. 
Uma aluna, inclusive, fez associação 
com a violência contra as mulheres, 
citando o caso daquelas que sofrem 
violência provocada pelos homens, 
em casa e na rua; outro aluno 
lembrou do racismo que os jovens 
negros sofrem; outra aluna relatou o 
caso sofrido por um parente dela que 
foi abordado pela polícia, por 
acharem que ele era ladrão e no 
final, ela criticou a postura dos 
policiais, dizendo: “isso é preconceito 
só porque ele é negro!” 
As falas dos alunos, repletas de 
força e sinceridade, nos encantaram 
e ao mesmo tempo, nos 
preocuparam e por isso, 
aproveitamos para pedir aos alunos 
que escrevessem em uma folha um 
complemento para a seguinte frase: 
“Ser negro é...”. 
 

  
A regente da turma explicou 
que já havia falado sobre 
isso em outras aulas. Na 
oportunidade, ela mostrou o 
livro Beiru, localizado em 
uma prateleira da sala.  
 
Nesse sentido, estimulamos 
os alunos a lerem o livro 
para depois nos contarem 
sobre a história de Beiru, na 
próxima aula. 

 

1
2
9
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      A ideia de descolonização também foi localizada nas produções escritas 

dos estudantes sinalizadas na atividade dinâmica intitulada “O que é ser negro pra 

você?”23, com frases elaboradas pelos educandos do 4º ano B. O exercício foi 

elaborado inesperadamente na classe do turno vespertino, a partir das discussões 

sobre preconceito, discriminação e racismo. Observamos que os estudantes 

estavam confortáveis para socializarem suas experiências e opiniões acerca da 

temática, quando permitimos que eles falassem livremente conforme suas 

necessidades, o que nos trouxe o interesse em registrar aquele momento por meio 

da escrita. Assim, eles se expressaram através da complementação da frase “Ser 

negro é...”, e com isso observamos que as produções escritas dos estudantes se 

aproximaram  do campo do desconforto, do sofrimento e da dificuldade de ser negro 

devido às demandas de preconceito imersas na sociedade.  

Contudo, visualizamos também pensamentos mais otimistas e persistentes, 

no sentido de reconhecer o campo das diferenças e das indiferenças e ainda assim, 

apostar no encorajamento, na autoestima e em acreditar na transformação social 

condicionada pelos estudos. Consideramos que as ideias socializadas por aquelas 

crianças podem ter sido geradas nos vivenciamentos de seus contextos 

socioculturais e, em se tratando do espaço da escola, presenciamos várias 

situações em que a regente das classes conversou com os educandos, no sentido 

de incentivá-los à realização de seus sonhos, mesmo diante deste mundo de 

preconceitos. 

Retornamos o olhar para a sala interativa24 do MUCAI como ponto 

investigativo da proposta descolonizadora do nosso projeto, em meio à participação 

virtual dos estudantes no museu. Nesse caminhar, analisamos os textos 

elaborados pelos estudantes sobre o Dia da Consciência Negra, conforme o quadro 

que segue: 

 

 

 

                                                           
23 Registros desta atividade foram divulgados no anexo 07 – páginas nº 202 e 203. 
 
24 Vide páginas nº 261 a 266 para acesso a todos os comentários da sala interativa. 
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Quadro 20 – Comentários descolonizadores na sala interativa  
Análise de aspectos da descolonização na participação virtual dos alunos no museu 

 
Aluno 1 – 10 anos. Postado em 21/11/2016 
 
“QUE AS PESSOAS VENHAM PARAR DE TER PRECONCEITO COM O POVO NEGRO” 

Visualizamos um argumento de combate ao preconceito direcionado à população negra. 

 
Aluna 2 – 10 anos. Postado em 21/11/2016 
 
“minha opiniao sobre os negros e qeu todos nois temos qe respeita os negros porque nao emporta 
a cor da pele nao importa se e branco ou negro o povo tem que respeita nossa cor ese e o noso 
direito vamos respeita os negros iso e falta de respeitovamos para de preconseitoe bulyn” 

A autora aborda a sua crítica sobre o que ela tem encontrado no cenário de preconceito contra o 
povo negro, utilizando palavras que ela visualiza como necessárias, a saber: respeito e direito. 
Após expressar sua inquietação, a aluna escreve uma a frase combativa “vamos para de 
preconseitoe bulyn”. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados coletados no MUCAI, disponível no 
link: <http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai/sala-interativa>. 

 
Ponderamos, com esses registros, sobre a essencialidade de termos 

escolhido uma mediação educativa pautada na pedagogia descolonizadora. Nesse 

contexto, dialogamos com os aprendizes sobre estratégias utilizadas pelos 

colonizadores para controlar as vítimas da escravidão, ocasionando no cenário que 

expressa as condições socioeconômicas do povo negro na contemporaneidade. 

Analisamos também que a atuação da regente das classes foi fundamental, 

considerando seu discurso empoderado ao alertar os alunos para o enfrentamento 

dessa problemática por meio dos estudos, como ponto de partida para a 

transformação social, econômica, política e ideológica daquelas crianças em seus 

trajetos profissionais futuros. Reconhecemos que os encontros favoreceram o 

amadurecimento dos discursos dos estudantes que, embora tenham dialogado 

durante as aulas, se permitiram registrar suas opiniões no MUCAI. 

 
6.3 TRADIÇÃO ORAL 

 
A lousa escolar foi o material indispensável para a coleta da oralidade dos 

estudantes durante os estudos literários das aplicações pedagógicas e nesse 

sentido, a tradição oral acompanhou os estudos em torno das narrativas africanas 

apreciadas em sala de aula. Enfatizamos também que o diário de bordo foi peça-

chave para o rememoramento em torno das perguntas provocativas que lançamos 

aos alunos. Dito isso, exibimos como recorte as falas de estudantes da turma B, 
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coletadas no último encontro, ocorrido no dia 28/11/2016, durante a leitura do itan “A 

Feiura e a Boniteza”25, conforme ilustra a fotografia da lousa: 

Ilustração 2 – Fotografia da lousa escolar 

 
Fonte: quadro da sala de aula do 4º ano B 

 
 
A partir dessa apuração, investigamos a valiosa presença da tradição oral 

naquela aula, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 21 – Falas coletadas na leitura do itan “A feiura e a boniteza” 
 

Perguntas/comentários da contadora ou da 
regente 

Respostas/perguntas dos estudantes 
da turma B 

Convidamos os estudantes para listagem dos 
personagens do itan. Anunciamos oralmente os 
nomes dos protagonistas do enredo e depois 
registramos na lousa escolar: 
 
A coruja 
O corujão 
O urubu 
Os filhotes da coruja 
A mãe da coruja. 

 
 
 
“Mãe da coruja? Vixe, a sogra!” 

E finalizamos com o último personagem para 
indicar e registrar na lousa. 
 
“E a raposa” 

“Vixe!” 

“Nossa!” 

“Bicho falso”. 

Perguntamos aos alunos porque eles desconfiavam 
da raposa, já que o texto até então falava que ela 
era amiga da coruja 

“Amiga? Ela vai é botar esses bichos pra 
vender!” 

 
 

“Ele foi dizer para a raposa que o corujão foi 
embora” 

                                                           
25 Itan do autor Ruy Póvoas, do livro “Itan de Boca a Ouvido”. Referência completa disponível na 
página nº 173. 
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Convidamos os alunos para tentarem adivinhar o 
assunto que o urubu tinha para tratar com a coruja. 
 
 

“Que o corujão morreu” 

“Foi falar pra ela que o corujão levou os 
filhotes para longe” 

“Dizer que o corujão foi preso” 

“O corujão não gostou da cara dos filhotes e 
foi embora” 

“Corujão se apaixonou por outra coruja e foi 
embora” 
 

Comentamos com os alunos sobre a vantagem 
dada pela coruja ao dizer para a raposa a 
descrição dos seus filhotes, a fim de evitar erros na 
identificação dos mesmos. Enfatizamos a dica 
lançada pela coruja: “os mais bonitos daquele 
lugar...” 

 
“Já sei! A raposa vai se confundir, né?” 

 
 
“Vixe...bonitos? vamos ver! 

Provocamos os alunos no sentido de questionar a 
desconfiança deles em relação à raposa: 
 
“Gente, mas a coruja não confiava nessa amiga 
dela? O que é confiança, pra vocês?” 

“A pessoa ser boa” 

 
“Uma pessoa ajudar a outra nos momentos 
difíceis” 

“A coruja está de volta... e agora, o que deve ter 
acontecido?” 

“Os filhotes morreram porque eram feios!” 

                                    --- “Pró, ela comeu os filhotes cru, foi? 

“Como assim, cru?” “Sem cozinhar, sem nada. Eca, minha 
gente!” 

                                    ---  *Os alunos gargalharam após ouvirem o 
comentário do último colega. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 

 
Evidenciamos a relevância da educação por meio da tradição oral, enquanto 

transmissão de valores necessários para a convivência em sociedade. O nosso 

olhar nos remete às observações-participantes, quando convidamos os alunos para 

socializarem suas produções com a turma e a partir disso, a lição do itan serviu de 

embasamento para orientarmos os alunos a apreciarem as pessoas sem julgamento 

em torno de suas aparências, tomando como exemplo as produções artísticas e 

escritas que as turmas realizaram nos encontros. Notamos que, nos momentos das 

apresentações ocorridas, alguns participantes ficaram receosos em mostrarem seus 

trabalhos, com medo ou vergonha “das falas” dos colegas.  

Nesse contexto, elementos da tradição oral também foram identificados no 

diário de bordo.  Socializamos como memórias, as práticas educativas realizadas 

na primeira aula, ocorrida em 10/10/2016 e na segunda aula, no dia 17/10/2016. 

Narramos o texto “Como a Sabedoria se Espalhou pelo Mundo”26 no encontro inicial, 

                                                           
26 Conto da autora Magdalene Sacranie, da obra “O amuleto perdido e outras lendas africanas”. 
Referência completa localizada na página nº 174 e a transcrição da narrativa está disponível no 
museu MUCAI. 
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com o objetivo de tecer pontes dialógicas com os participantes, no sentido de 

mostrá-los que a nossa missão naquele espaço era: aprender – por meio da fala e 

também da escrita – e compartilharmos o que sabíamos, convidando-os para a 

elaboração de novas experiências, aprendidas em conjunto. No momento inicial da 

contação, perguntamos aos estudantes o que eles conheciam sobre o significado da 

palavra “sabedoria” e a turma A destacou: conhecimento, inteligência, esperteza e 

saber. O significado mais enunciado na turma B foi inteligência, de acordo com os 

dados coletados no diário de bordo abaixo: 
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 Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 

             

Quadro 22 – Diário de bordo: registros da primeira aula – parte III 

Nº ESTRATÉGIAS DE ENSINO PROCESSO DE APLICAÇÃO PELA 
PESQUISADORA 

REAÇÃO DOS ALUNOS 
TURMA A 

REAÇÃO DOS ALUNOS 
TURMA B 

 
 
 
5) 

 
Narrar o conto africano “Como a 
Sabedoria se Espalhou pelo 
Mundo” 
 
1º momento: Mediar o processo de 
interpretação do conto, juntamente 
com a turma; 
 
- Perguntar aos alunos se eles 
sabem o significado da palavra 
“sabedoria” 
 
2º momento: Perguntar aos alunos 
qual(is) o(s) livro(s) de histórias 
africanas que eles mais gostaram 
de ler e questionar se eles(as) 
possuem um personagem preferido 
desta(s) narrativas; 

 
Convidamos os alunos para ouvirem a 
contação da história “Como a sabedoria 
se espalhou pelo mundo”. Explicamos que 
trataria de um conto africano e que é o 
nosso preferido.  
 
Antes de iniciar a narração, perguntamos 
para a turma se algum aluno sabia qual o 
significado palavra sabedoria. 
 
No decorrer da contação da história, a 
qual evidencia o desejo do personagem 
de esconder a sabedoria em um pote e 
com o risco deste cair no rio, perguntamos 
aos alunos se eles sabiam o que poderia 
ter acontecido depois disso e a maioria 
apontou: “ele vai cair e o rio vai espalhar a 
sabedoria”. 
 
Aproveitamos aquele momento para 
explicar sobre a nossa chegada lá e dizer 
que na sala ninguém era melhor do que 
ninguém; ninguém sabia mais do que 
ninguém; e que por isso, nós estávamos 
lá para aprender com eles e vice-versa. 

 
Resposta dos alunos sobre o 
significado da palavra 
sabedoria: conhecimento, 
inteligência, esperteza, saber 
etc. 
 
 
 

 
Inteligência foi a palavra 
mais enunciada quando 
lhes perguntei se 
conheciam o significado 
de sabedoria. 
 
 
 

 

1
3
5
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O segundo encontro nos possibilitou o ensino-aprendizagem em torno da 

valorização da fala direcionada aos outros. Isso porque, no momento da contação do 

itan “A Casa de ariuô”27, lançamos perguntas para os alunos ao longo da narrativa. A 

esse respeito, com o intuito de facilitar o processo de mediação da contadora na 

interpretação do texto pelos alunos, exploramos a entonação da voz e as 

expressões faciais. Conforme as sugestões que demos aos aprendizes na aula 

anterior, eles identificaram o sentido das palavras por meio da observação do 

contexto das frases compostas na história. Nesse sentido, os registros28 na lousa 

indicaram: a turma A associou “arerê” (presente na narrativa) com: “confusão”, 

“gente falando ao mesmo tempo”, “gritaria”, “zoada” e “barulho”; a turma B, por sua 

vez, relacionou o vocábulo estudado como: “confusão”, “discussão”, “briga”; e 

“providência” para resolver determinada coisa. Ressaltamos aos alunos a referência 

dada no texto em relação aos mais velhos enquanto sábios que possuem o respeito 

da sociedade, além da importância da união presente na narrativa como ponto 

chave para os personagens aprenderem a se ouvir. 

Dessa forma, experienciamos a prática educativa dos contos africanos e itan 

por meio da palavra: elo e compartilhamento de saberes propícios para a 

compreensão de contextos socioculturais. Analisamos que a tradição oral fornece 

embasamento à disseminação do conhecimento, considerando que o acesso ao 

documento escrito ainda é limitado em algumas situações na sociedade, mas a 

oralidade transcende barreiras. 

 
6.4 CONTOS AFRICANOS E ITAN 

 
Conforme socializamos anteriormente, o estudo literário dos contos africanos 

e itan abarcou a compreensão dos estudantes em diversos momentos, sendo estes 

aprofundados por meio da coleta conjunta dos seguintes materiais: lousa escolar e 

diário de bordo. Selecionamos, dessa forma, situações nas quais a participação dos 

alunos se fez mais perceptível, por meio das falas representativas de seus 

entendimentos em torno das narrativas estudadas. 

                                                           
27 Itan do autor Ruy Póvoas, da obra “Itan de Boca a Ouvido”. Referência completa disponível na 
página nº 173 e a transcrição da narrativa está disponível no museu MUCAI. 
 
28 Dados divulgados no anexo 02 – página nº 197. 
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Nesse sentido, apresentamos como exemplo os registros na lousa escolar 

utilizada na prática pedagógica que aconteceu na quarta aula29, ocorrida no dia 

31/10/2016, durante o estudo literário do itan “O Desejo de Gadamu”30, conforme 

indicamos no quadro seguinte: 

 

Quadro 23 – Estudo literário do itan “O Desejo de Gadamu” 
Perguntas/comentários da contadora ou da 

regente 
Respostas/perguntas dos estudantes 

da turma A 
“Gadamu saiu da Aldeia Velha para a Aldeia 
Grande com o intuito de vencer na vida, como diz 
na história... por que será que ele quis isso?” 

“Para ser importante”  

“Para ser reconhecido” 

“Aqui na história vimos que Gadamu buscou 
crescer por meio de tesouros, mas ao retornar para 
a terra natal dele não encontrou mais os familiares 
e amigos...” 

“É.. ele foi buscar tesouro mas acabou 
perdendo a riqueza mais importante... que é 
a família” 

“Que lição podemos dar para este itan?” “Não pensar apenas em si” 

“Isso não significa que devemos desistir dos 
nossos sonhos, de querer crescer na vida, de 
estudar, de evoluir... porque isso é importante 
também. Porém, não podemos nos esquecer de 
que os sentimentos pelas pessoas é a parte mais 
essencial da vida”. 

 
 

--- 

A regente da classe complementou, dizendo que o 
dinheiro é importante para mudar de vida 
financeiramente, mas que de fato, o mais 
importante é o companheirismo, a família e os 
amigos!  
Além disso, ela enfatizou que haviam outras 
alternativas para que Gadamu continuasse 
buscando seus objetivos, sem “abandonar” as suas 
raízes, já que ele quando foi embora nem se 
despediu dos parentes e dos amigos. Como 
exemplo, ela indicou que ele poderia visitar a 
família de quinze em quinze dias... 

 
 
A maioria dos alunos mostrou concordância, 
dizendo que se ele tivesse feito isso, as 
pessoas não teriam “esquecido” dele. Outros 
estudantes sugeriram que Gadamu levasse a 
família com ele. 

   Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 

 

Averiguamos dessa forma que as pausas realizadas durante as leituras foram 

necessárias para darmos voz aos estudantes enquanto leitores ouvintes. A lousa 

escolar foi importante para coletarmos as curiosidades e os entendimentos dos 

educandos durante o processo. 

A compreensão dos aprendizes em torno dos ensinamentos e valores dos 

contos e itan estudados foram detectadas, com mais profundidade, nos escritos que 

                                                           
29 Os dados extraídos da lousa escolar do quarto encontro estão exibidos no anexo 04 – página nº 
199. 
 
30 Itan do autor Ruy Póvoas, da obra “Itan de Boca a Ouvido”. Referência completa disponível na 

página nº 173 e a transcrição da narrativa está disponível no museu MUCAI.  
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elaboramos em nosso diário de bordo. Sobre isso, trouxemos como exemplo a 

prática educativa ocorrida no terceiro encontro, realizado no dia 24/10/2016, durante 

a contação da narrativa “O Caçador do Povo que enfrentou o pássaro tenebroso”31, 

o qual exibimos o estudo literário no quadro abaixo, para explanar os registros das 

nossas discussões com os educandos: 

 
 

Quadro 24 – Estudo do conto “O Caçador do Povo que enfrentou o pássaro tenebroso” 
Perguntas/comentários da contadora ou da regente Respostas/perguntas dos 

estudantes da turma B 

“Qual era mesmo o nome da feiticeira? E os nomes dos 
caçadores?” 

 
Os alunos responderam estas 
questões ao longo das discussões, 
mas não registramos notas no quadro 
para não correr o risco de nos perder 
na leitura, considerando o tamanho do 
texto. 

“Quais são os personagens da história?” 

“O que aconteceu depois do primeiro pio do pássaro 
tenebroso? E depois do segundo pio? E do terceiro?” 

Quais foram os locais já indicados na narrativa? 

“Mas afinal de contas, minha gente, por que o rei mandou 
chamar os caçadores do reino?” 

--- Professora, o que é cumeeira? 

A regente da turma nos esclareceu que trata de uma 
espécie de topo que fica no centro, no alto de um telhado, 
destacando que existe este objeto nos ilês (terreiros). 

 
--- 

“Nesta história, a mãe de Oxóssi deu uma oferenda para 
a feiticeira. Vocês estão lembrados do conto “A vitória do 
papagaio?” O que foi que o papagaio fez para se proteger 
e no final sair protegido?” 

Um ebó! 

Verdade..um ebó! 

 
É mesmo...parecido com esse texto 

Em seguida, a regente disse: “Exatamente isso, crianças! 
O papagaio pediu proteção, assim como a mãe de 
Oxóssi!” e sorriu. 

 
--- 

 
--- 

“Professora, a senhora disse que esta 
é a história de Oxóssi, mas o nome do 
caçador deste conto é Otocanxoxô” 

 
“Será? O que vocês acham disso, crianças?” 

 
“É claro que sim!” 

“Quem é o caçador, o mais forte? O rei 
das matas? Claro que ele era Oxóssi!” 

“Vamos diminuir o arerê e ouvir o final da história?” 
 
(as dúvidas foram sanadas após a leitura do final da 
narrativa, devido a explicação de que depois da batalha 
ter sido vencida pelo último caçador, o mesmo ficou 
conhecido como Oxóssi). 

 
 
 

--- 

“Qual a opinião de vocês sobre os ensinamentos trazidos 
neste conto?” 

O que você acha, pró? (se referindo a 
regente) 

A regente respondeu: “Eu também não sei. Vamos pensar 
juntos? Olha, acho assim, Oxóssi não sabia que a mãe 
dele havia feito um ebó para protegê-lo, mas mesmo 
assim ele enfrentou o pássaro. Tem um pouco de fé, né? 
Fé dela e também dele. A lição que eu daria é a de se 

 
 

--- 

                                                           
31 Conto do autor Reginaldo Prandi, do livro “Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que 
vieram para o Brasil com os escravos”. Referência completa disponível na página nº 174 e a 
transcrição da narrativa está disponível no MUCAI. 
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desafiar”. 

--- “E afinal, qual a lição da história, pró?” 
(se referindo a contadora) 

 
 
 
“Ao contrário dos itan, nem todo conto oferece uma frase 
final para reflexão. Qual a lição vocês dariam para essa 
história?” 

Confiança 

Ajudar sempre as pessoas 

Ver as pessoas como amigos 

Fé 

Persistência 

Coragem 

Não desistir 

Enfrentar o medo 

Nunca perder pro medo 

Se esforçar 

“Crianças, levem estes ensinamentos para a vida de 
vocês, em diversas situações, sem desistir dos desafios 
que possam surgir, a exemplo de quando um estudante 
tira uma nota baixa em uma disciplina”. 

 
“É... mas pra gente estudar tem que se 
esforçar muito”. 

“E por que vocês acham que um caçador de 50 flechas 

não conseguiu acertar o pássaro que todos tinham medo, 
mas Oxóssi acertou a ave com apenas uma flecha? Será 
que Oxóssi não estudou muito pra isso, não se esforçou?  
Pessoal, os verdadeiros caçadores são aqueles que se 
esforçam, que correm atrás dos seus sonhos e objetivos. 
Vejamos as frases que vocês mesmos me ensinaram 
com este conto, ao dizerem que os verdadeiros 
caçadores são aqueles que têm coragem e que não 
desistem, enfrentando o medo. Não perdem pro medo. Se 
desafiam, com muita fé, agindo com muita persistência. 
Portanto, crianças... desistir, jamais!”e sorrimos para eles. 

 
 
 
 
 

---  

  Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 
 

 

Destacamos que esse foi o maior texto estudado nas aplicações e por isso, 

nos preocupamos em reforçar o processo de fazer pausas para comentários e 

perguntas, além de permitir rememoramentos em torno do que já havia sido dito. 

Além disso, nos esforçamos para evitar conversas paralelas entre os aprendizes, 

utilizando o nosso código “olha o arerê!” criado a partir dos ensinamentos do itan “A 

Casa de Ariuô”, da primeira aula. Observamos também a facilidade na compreensão 

dos estudantes em torno de palavras já discutidas em aulas anteriores, a exemplo 

de “ebó”. 

No que se refere às produções escritas dos estudantes, localizamos 

registros produzidos por eles na segunda aula, ocorrida no dia 17/10/2016, por meio 

da atividade intitulada “Saber conversar é...”32, despertada após o estudo literário do 

itan “A Casa de Ariuô”. Com isso, pedimos aos alunos para completarem, em um 

                                                           
32 Registros desta atividade foram divulgados no anexo 08 – páginas nº 204 e 205. 
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papel, a seguinte frase “saber conversar é...”, a fim de coletarmos os seus 

entendimentos acerca da história. Vejamos alguns exemplos dessas produções: 

Ilustração 3 – Registros da atividade “Saber conversar é...” 

 
Autoria: estudante do 4º ano B 

 

Conforme a ilustração acima e os demais registros dos alunos, socializados 

no anexo 08 deste projeto, notamos que as produções escritas revelaram a 

aprendizagem que tiveram sobre o “saber conversar”, enfatizando a harmonia nas 

relações humanas. Nesse sentido, destaco das atividades algumas palavras 

apontadas por eles: respeito, ética, carinho, educação, paciência, amizade, união, 

amor. 

Dessa forma, verificamos elementos de contribuições educativas das 

narrativas africanas estudadas em sala de aula, no sentido de possibilitar diálogos 

com os alunos a respeito de situações cotidianas que precisaram de mais atenção, a 

exemplo das conversas paralelas e do aguardar a vez de falar e também de ouvir os 

colegas, considerando a acústica ruim das salas de aula. Essa problemática foi 

percebida ao longo dos encontros e amenizada no decorrer dos estudos literários. 

Além disso, as leituras nos possibilitaram a discussão em torno de valores humanos, 

propícios para os contextos escolares e também aos demais locais em sociedade. 

Analisamos as criações artísticas dos alunos que resultaram em desenhos, 

com o intuito de verificarmos a ocorrência de ilustrações de personagens e/ou de 

enredos das narrativas estudadas. Para isso, avaliamos as produções 

confeccionadas na oficina de desenho33 sobre o conto “O Caçador do Povo que 

enfrentou o pássaro Tenebroso” que aconteceu no dia 24/10/2016, com o 4º ano B. 

A atividade indicada foi realizada após o estudo literário dessa história, de maneira 

que sugerimos três opções de personagens para que os aprendizes escolhessem e 

desenhassem, a saber: Oxóssi, o pássaro tenebroso e a feiticeira. Contudo, para a 

nossa surpresa, observamos que alguns educandos ilustraram o resumo do enredo 

                                                           
33 Todas as produções da oficina de desenho estão indicadas no anexo 14 – páginas nº 237 a 242. 
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em uma única produção, conforme socializamos nas ilustrações 4 e 5 abaixo, em 

que o estudante utiliza a frente e o verso da folha: 

           Ilustração 4 – Desenho sobre o conto “O Caçador do Povo que  

enfrentou o pássaro tenebroso” 

 
Autoria: estudante do 4º ano B 
 
 

O desenho acima ilustra o contexto da narrativa que trata do momento em 

que a mãe de Oxóssi fez uma oferenda à feiticeira, com o intuito de acalmá-la e 

assim, não prejudicar o seu filho, considerando que ele enfrentaria uma batalha 

contra o pássaro temido por todos. No verso da folha, o mesmo autor retrata uma 

das cenas mais determinantes do conto, conforme apresentamos abaixo: 
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Ilustração 5 – Desenho II sobre o conto “O Caçador do Povo que  
enfrentou o pássaro tenebroso” 

 
            Autoria: estudante do 4º ano B 

 
 
A ilustração retrata o fracasso dos três caçadores que tentaram matar o 

pássaro tenebroso. O conto aponta que eles não conseguiram atingir a ave e por 

isso, foram presos pelo rei. O autor do desenho, por sua vez, representou a 

passagem dos três personagens com a sinalização deles deitados no chão e, 

provavelmente, mortos. A presença do rei no desenho retrata a situação conflituosa 

da narrativa, além de algumas flechas reservadas no canto inferior da imagem. O 

lado direito e superior do desenho nos mostra o pássaro temido por todos, prestes a 

ser vencido pelo caçador do povo, aquele que possuía uma única flecha, chamado 

de Oxotocanxoxô e que depois foi anunciado no conto como Oxóssi. 

Notamos também outros casos de desenhos que destacaram o protagonista 

da narrativa, além de outros personagens. Sublinhamos a ocorrência de ilustrações 

relacionadas a alimentos e/ou animais que surgiram no texto, a exemplo do ebó feito 

pela mãe de Oxóssi, exibido na produção abaixo: 
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Ilustração 6 – Desenho III sobre o conto “O Caçador do Povo que enfrentou  
o pássaro tenebroso” 

 
Autoria: estudante do 4º ano B 

 

 

Identificamos elementos da aprendizagem em torno do conto “Como a 

Sabedoria se Espalhou pelo Mundo”, por meio da leitura do protocolo de 

atividades da primeira aula34, na qual um dos autores assinala que o encontro foi 

muito divertido e que “ajuda ajente aprender muito mais do que ajente sabe”. Nessa 

perspectiva, apreciamos o entendimento do aprendiz em relação a essa narrativa, 

considerando os nossos incentivos, naquela aula, de aprendermos por meio do 

compartilhamento em conjunto dos saberes.  

A participação virtual dos estudantes no museu nos trouxe elementos 

relacionados à apreciação dos estudos literários pelos estudantes. Nesse processo, 

os convidamos para interagirem no MUCAI, por meio do acesso aos diários das 

aulas35, localizados no portal. A nossa mediação pedagógica foi orientar os 

educandos para produzirem comentários sobre os contos e/ou itan que eles mais 

gostaram de conhecer, com a escrita de aspectos que eles mais se interessaram 

                                                           
34 Os protocolos de atividades da primeira aula encontram-se no anexo 20 – página nº 257. 
 
35 Todos os diários das aulas estão acessíveis nos anexos 25 a 31 – páginas nº 267 a 273. 
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e/ou aprenderam. Desse modo, exemplificamos abaixo a participação dos 

aprendizes no diário da aula nº 0736, conforme ilustramos abaixo: 

Quadro 25 - Comentários dos alunos no diário das aulas nº 07 
Análise dos estudos literários por meio da participação virtual dos alunos no museu 
 
Aluna 1 – 11 anos. Postado em 28/11/2016 
 
“a historia de a casa de ariuô porque ele ensino a tem educaçâo a fala  
cuida da historia africana e bom porque estuda e bom” 
O estudante socializa o seu aprendizado em torno dos ensinamentos do conto “A Casa de Ariuô”, 
ao enfatizar que ter educação é saber “falar”.  
 

Aluno 2 – 9 anos. Postado em 28/11/2016 
 
“A historia que eu mais gostei foi a de são cosme e damião. porque beira mar comprou um foguete 
e disse que lugar de santo e no céu”. 

O aluno rememorou um trecho do enredo indicado na narrativa “O Beira-Mar”, estudado no quarto 
encontro, ocorrido no dia 31/10/2016. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados coletados no MUCAI, disponível no 
link: < http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai/diario-das-aulas>. 

 

Nesse prisma, analisamos que os alunos traçaram relações em torno de 

elementos estudados nas narrativas, por meio de desenhos, de falas e de produções 

escritas/textuais, com a sinalização deles sobre ensinamentos e valores apreendidos 

nos enredos. Reconhecemos que obtivemos mais dados coletados nas falas e nas 

escritas dos alunos, em relação à interação no MUCAI. Conforme já havíamos 

indicado, a quantidade de notebooks nas aplicações foi desproporcional ao número 

de educandos. 

 
6.5 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 
 
 

Considerando o nosso olhar sobre os PCN, do ponto de vista da valorização 

do experienciamento de atividades voltadas à diversidade de culturas – o que no 

nosso caso está relacionada ao estudo de povos africanos de origem banto e iorubá 

–, não localizamos nenhuma produção escrita dos estudantes que tratem de suas 

experiências de aprendizagem sobre essas civilizações em sala de aula. 

Relembramos que as produções a que nos referimos tratam-se das atividades que 

envolveram exercícios e dinâmicas em sala. 

                                                           
36 Conforme anexo 31 – página 273. 
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Entretanto, reconhecemos que as criações artísticas dos alunos, 

produzidas nas oficinas, contemplaram o nosso olhar em torno dos PCN. Isso, 

porque os desenhos desenvolvidos representaram o experienciamento de atividades 

que valorizaram a cultura iorubá, aprofundada nas nossas aplicações devido a 

priorização dada à mitologia africana. Como modelo, exemplificamos como resultado 

as criações artísticas desenvolvidas na oficina de indumentárias37, ocorrida no dia 

07/11/2016, momento em que os estudantes produziram arte por meio da pintura e 

da decoração de desenhos dos orixás. As atividades foram pensadas a partir de 

rabiscos38 que elaboramos em preto e branco, como ponto de partida ao 

planejamento desta oficina. Ressaltamos que esta atividade representou a 

culminância do estudo das divindades, considerando que aprofundamos nossas 

discussões ao longo das aulas. Segue abaixo o mosaico de alguns dos processos 

criativos resultantes da oficina indicada: 

Ilustração 7 – Produções da oficina de indumentárias 

 
Autoria: estudantes do 4º ano B 

 
Priorizamos a investigação dos protocolos de atividades como forma de 

verificar se, considerando este tópico específico, os estudantes relataram suas 

experiências no projeto, analisando as atividades planejadas sobre a valorização da 

diversidade cultural das civilizações banto e iorubá. A esse respeito, encontramos no 
                                                           
37 Todas as produções da oficina de indumentárias estão disponíveis no anexo 18 – páginas nº 251 a 
254. 
 
38 Rabiscos divulgados no anexo 16 – páginas nº 245 e 246. 
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protocolo de atividades da segunda aula39 uma indicação mais aprofundada: o 

aprendiz descreve o estudo sobre o acarajé e os orixás, finalizando a pesquisa 

realizada (por conta própria) sobre a divindade Iemanjá. Os demais protocolos de 

atividades não foram trazidos para esta análise, considerando que trouxeram 

socializações sobre alguns encontros, mas sem descrever os assuntos dialogados 

e/ou sinalizaram algumas ações menos direcionadas aos bantos e iorubás, com o 

destaque às africanias em geral. 

Além disso, averiguamos a participação virtual dos estudantes no museu 

sob a lente dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Para isso, buscamos relatos dos 

alunos sobre seus processos de experienciação nas atividades desenvolvidas nos 

nossos encontros. Os ícones “sala interativa” e “diário das aulas”, localizados no 

MUCAI, nos trouxeram elementos relevantes para esta avaliação, por representarem 

espaços onde os alunos discutiram assuntos relacionados à temática do projeto, a 

saber: na sala interativa40 localizamos discursos sobre o Dia da Consciência Negra e 

de relatos sobre discriminação racial, além de imagens de máscaras africanas e 

releitura de temas africanos, desenvolvidos pelos estudantes como atividade escolar 

de valorização à Semana da Consciência Negra promovida pela instituição de 

ensino. O diário das aulas41, por sua vez, trouxe alguns depoimentos dos alunos 

sobre as aulas, os textos estudados e apreciações sobre os trabalhos realizados em 

grupo e individualmente. 

Nessa perspectiva, analisamos que o experienciamento de atividades 

voltadas às africanias perpassou por diálogos sobre as interações e tensões 

presenciadas em sala de aula, considerando demandas sociais como intolerância 

religiosa, preconceito e também curiosidades que foram trabalhadas ao longo dos 

encontros. Consideramos esses aspectos relevantes ao entendimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais por parte da mediadora, haja vista que a 

convivência dos sujeitos em meio à diversidade cultural presente na escola 

perpassou por estranhamentos e identificações. Contudo, valores dialogados, a 

                                                           
39 Com base no anexo 21 – página nº 258. 
 
40 Conforme anexo 24 – páginas nº 261 a 266. 
 
41 Com base nos anexos 25 a 31 – páginas nº 267 a 273. 
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exemplo do respeito, foram utilizados pedagogicamente para diminuir a distância em 

torno do diferente, a fim de conhecê-lo com mais profundidade. 

 

 
6.6 DIALOGISMO 

 
Investigamos palavras e/ou frases representativas das falas dos estudantes 

na lousa escolar, com o intuito de buscar pistas relacionadas às suas análises 

sobre os estudos dos contos e itan em sala de aula. Nesse mergulhar, observamos 

que os estudantes forneceram possibilidades de compreensões acerca dos textos 

apreciados, a exemplo do ocorrido na terceira aula, quando os alunos indicaram 

versões para a moral do conto “O Caçador do Povo que enfrentou o pássaro 

tenebroso”, por meio das sugestões das seguintes palavras42: “confiança”, “fé”, 

“persistência”, “coragem”, “não desistir”, “enfrentar o medo”, “nunca perder pro 

medo”, “se desafiar” e “se esforçar”. Em seguida, os registros do quarto encontro 

apontaram as leituras dos educandos em relação ao itan “O Desejo de Gadamu”, 

quando pedimos aos participantes para explicarem o que eles entenderam a 

respeito do interesse do protagonista em buscar vencer na vida. A esse respeito, os 

aprendizes responderam43: “vencer na vida”, “importante”, “reconhecimento” e 

trouxeram com isso, a lição de que Gadamu pensou apenas em si e no final perdeu 

os maiores tesouros: a família e os amigos. 

Localizamos a presença aprofundada do dialogismo nas produções escritas 

dos estudantes, ocorridas no nosso quarto encontro. Naquele dia, contamos o itan 

“O Desejo de Gadamu”44 aos alunos e após os diálogos sobre a narrativa 

convidamos os participantes a escreverem um reconto para o final do enredo, ou 

seja, que eles pensassem em outras possibilidades para fechamento do itan e com 

isso, criassem uma versão para o final dos acontecimentos. Resumidamente, 

socializamos que o enredo real trata da história de Gadamu, com destaque para o 

desejo e ação dele em mudar-se da Aldeia Velha (onde morava com a família e 

                                                           
42 Registros exibidos no anexo 03 – página nº 198. 

 
43 Dados expostos no anexo 04 – página nº 199. 
 
44 Itan do autor Ruy Póvoas, da obra “Itan de Boca a Ouvido”. Referência completa disponível na 

página nº 173 e a transcrição da narrativa está disponível no museu MUCAI. 



148 

 

encontrava os amigos) para a Aldeia Grande (terra de grandes tesouros e 

possibilidades de vencer na vida). Quando o personagem voltou para a terra natal, 

não encontrou mais sua família e os atuais moradores não o conheciam. Com base 

na coleta dos recontos45 confeccionados pelos estudantes, apresentamos de forma 

objetiva um recorte das criações de 06 estudantes, de maneira que transcrevemos 

algumas falas e outras apresentamos resumidamente suas ideias:  

1 – “Gadamu reservava dois meses para visitar a família e depois decidiu morar de 

vez na terra natal “junto com sua família porque o maior tesouro que ele tinha era a 

sua família” (transcrito da produção do aluno);  

2 – “Gadamu voltou para a Aldeia Velha e encontrou sua família e seus amigos” 

(transcrição da escrita do aluno); 

3 – “Gadamu voltou e não foi como ele queria, sua família era rica e não tinha 

preocupação nenhuma com dinheiro. Moral da história: não vá pro outro lugar fique 

com sua família pra lutar” (transcrição da escrita do aluno); 

4 – Gadamu voltou para casa. Encontrou suas irmãs e viu que elas já tinham filhas. 

A mãe dele estava muito doente e quase morrendo. Ele dividiu a inteligência com 

todos (resumo da produção do aluno); 

 5 – Gadamu voltou para casa e sua família e amigos ficaram felizes. A Aldeia Velha 

tinha se transformado em uma Aldeia Grande (resumo da produção do aluno. O 

educando desenhou Gadamu e ao lado dele uma caixa fechada, intitulada com o 

nome “conhecimento”); 

6 – Gadamu voltou para Aldeia Velha e encontrou sua família, já tinha sobrinhos e 

cunhado (resumo da produção do aluno. O aluno desenhou Gadamu e uma caixa 

fechada, nomeada de “sabedoria”). 

Identificamos também versões e possibilidades lançadas pelos estudantes no 

processo de compreensão das narrativas estudadas, através das criações 

artísticas desenvolvidas por eles. Como recorte, apresentamos os resultados da 

                                                           
45 Todas as produções dos recontos estão divulgadas no anexo 10 – páginas nº 208 a 212. 
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oficina de desenho46 sobre o conto “O Caçador do Povo que enfrentou o Pássaro 

Tenebroso”, quando por exemplo, os estudantes ilustraram passagens do enredo e 

também versões definidas para os personagens escolhidos por eles para a 

produção. Sobre isto, o arquétipo da feiticeira foi contemplado de maneira diferente 

pelos participantes. Visualizamos nos desenhos aspectos do modelo da cultura 

eurocêntrica (mulheres brancas, loiras ou morenas) e que retrata aquela expressão 

da bruxa malvada, de modo que alguns educandos incluíram uma vassoura no 

desenho. A imagem localizada no canto inferior esquerdo traz um balão com a 

seguinte fala: “Eles vão ver. Eles não sabem com quem ta se metendo”, conforme 

ilustração nº 8 abaixo: 

 
Ilustração 8 – Versões da feiticeira Ia Mi Oxorongá, do conto “O Caçador do 
Povo que enfrentou o Pássaro Tenebroso” 

 
   Autoria: estudantes do 4º ano B 
 
 

A ilustração nº 9, exposta abaixo, nos apresenta uma feiticeira diferente 

daquelas que encontramos nos contos influenciados pela cultura colonizadora. A 

gravura possui uma estética mais voltada à negritude: uma mulher negra, com o 

cabelo black power arrumado em formas pontiagudas. Analisamos que as leituras de 

                                                           
46 Conforme anexo 14 – páginas nº 237 a 242. 
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mundo e de textos apreciados pela estudante trouxeram para a ilustração 

referências do negro nos livros infantis, ao contrário dos desenhos anteriores que, 

ao reforçarem os estereótipos dos contos de fadas, reproduziram o modelo de 

beleza que é propagado nas redes sociais, nas telenovelas, nos livros didáticos e 

nas mídias em geral. Dessa forma, nos indagamos: de que maneira a instituição 

escolar pode trabalhar essas questões em sala de aula? Por que o negro é mais 

lembrado pelas crianças quando o protagonista está relacionado à escravidão? 

 
Ilustração 9 – Segunda versão da feiticeira Ia Mi Oxorongá, do conto “O 
Caçador do Povo que enfrentou o Pássaro Tenebroso” 

 
Autoria: estudante do 4º ano B 

 

O dialogismo também foi revelado no protocolo de atividades47 dos 

estudantes. Verificamos que alguns deles avaliaram aspectos das nossas aplicações 

pedagógicas, com textos relacionados às discussões sobre temas abordados nas 

aulas e nas dinâmicas. Contudo, não verificamos sinalizações de escritas sobre as 

apreciações explícitas dos aprendizes sobre contos e itan estudados em sala de 

aula.  

Investigamos aspectos do dialogismo na participação virtual dos 

estudantes no museu, considerando o campo direcionado aos comentários 

                                                           
47 Protocolos exibidos nos anexos 20 a 23 – páginas nº 257 a 260. 
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localizados no ícone diário das aulas48. Isso porque esse espaço contempla os 

comentários dos estudantes a respeito das narrativas estudadas. Contudo, 

visualizamos que os educandos não indicaram versões e possibilidades para os 

textos apreciados. 

Nessa perspectiva, analisamos que o dialogismo se fez presente em alguns 

processos dialógicos ocorridos em sala de aula, expressados nas falas 

(considerando os registros na lousa escolar) de estudantes e em desenhos 

confeccionados nas oficinas de desenho, de objetos de mão, de indumentárias e de 

teatro. Aqueles momentos possibilitaram aos aprendizes a socialização de suas 

ideias voltadas à versões e sugestões acerca da compreensão dos textos. Dessa 

maneira, consideramos que os educandos investiram em seus conhecimentos 

prévios, de forma a agregá-los às sabedorias africanas dialogadas nas aplicações. 

 
6.7 SOCIOCONSTRUTIVISMO 
 
 

Apuramos aspectos do socioconstrutivismo na lousa escolar, conforme relato 

do nosso primeiro encontro. Naquele dia, conduzimos a dinâmica “A Natureza em 

mim”49 nas duas turmas, com o objetivo de coletar os conhecimentos prévios dos 

estudantes acerca da natureza, por influência das nossas leituras em torno de Boal 

(2011), com o seu destaque para a valorização do experienciamento do corpo, a 

partir da exploração dos órgãos dos sentidos. Com base no nosso plano de aula, 

utilizamos objetos como: conchas do mar imersas na água, folhas verdes, folhas 

secas, areia de praia e flores, para que os estudantes, com os olhos vendados, 

explorassem os objetos com as mãos e quando possível, cheirassem os materiais. 

No final do exercício, escrevemos na lousa50 as impressões dos estudantes sobre o 

que eles sentiram ao longo das etapas e depois registramos as respostas, conforme 

o quadro a seguir: 

 

                                                           
48 Diários exibidos nos anexos 25 a 31 – páginas nº 267 a 273. 
 
49 O detalhamento da dinâmica encontra-se disponível no apêndice E – página nº 181. 
 
50 Disponível no anexo 01 – página nº 196. 
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Quadro 26 – Registros da dinâmica “A Natureza em mim” 

TURMA A TURMA B 
Som identificado Sensação relatada Som identificado Sensação relatada 

 
Mar 

Relaxar, dormir, 
sensação de estar 
na praia, sono 

 
Água 

 
Calma 

Tambor Dançar, sambar Chuva Sono  

Chuva Sono, frio, inverno Mar Calma, sono 

Grilo Relaxar Som de porta se abrindo Medo, agonia 

Pássaro Natureza Tempestade 
 

Medo 

Trovão Medo Floresta Vontade de dar risada 

Relâmpago Medo Tempestade Vontade de dar risada/medo 

 
 
 

Praia 

 
 
 
Banho de sol, tomar 
sorvete, ver um 
tubarão 

Gaivota Natureza 

Cachoeira Sono 

Furacão Medo 

Relâmpago Medo 

 
Fogueira 

Uma aluna se lembrou de 
quando os cabelos dela quase 
foram queimados 

Ar Relaxar, vontade de estar nas 
nuvens 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016. 
 
 

Analisamos que essa atividade possibilitou aos estudantes a socialização dos 

ambientes da natureza que eles possuem mais afinidade, com base em seus 

conhecimentos prévios e em uma rede de ideias que foi construída coletivamente 

durante a dinâmica, e registrada na lousa. Além disso, essa mesma dinâmica nos 

possibilitou a verificação do socioconstrutivismo nas criações artísticas dos 

alunos: após a atividade socializada, convidamos os aprendizes para desenharem51 

um lugar da natureza que eles conseguiram “enxergar” durante a dinâmica de ouvir 

os sons do ambiente e de sentir os materiais com as mãos. Dessa forma, tivemos 

como resultado a elaboração de desenhos relacionados a uma diversidade de 

ambientes, como: casas, florestas, praias, ruas, cachoeiras, etc. Socializamos 

abaixo algumas produções dos educandos do 4º ano A: 

 

 

 

                                                           
 
51 Os desenhos da atividade “A Natureza em mim” foram divulgados nos anexos 12 e 13 – páginas nº 
228 a 236. 
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Ilustração 10 – Desenhos da dinâmica “A Natureza em mim” 

 
Autoria: estudante do 4º ano A 
 

Além disso, relatamos as observações ocorridas na oficina de indumentárias52 

(realizada na quinta aula com o 4º B), pela visibilidade da abordagem 

socioconstrutivista no decorrer das atividades. Naquele dia, o processo de criação 

artística foi iniciado com a distribuição das ilustrações dos orixás estudados, e 

durante o processo de distribuição dos materiais para pintura das imagens um 

estudante lançou como sugestão a formação de grupos de alunos com base nas 

cores das roupas em comum. A proposta socializada e aprovada pela classe foi 

relevante, tendo em vista que os participantes interagiram entre si e dialogaram 

sobre a familiaridade das cores e assim formaram os seguintes agrupamentos: 

Xangô e Iansã; Ogum e Oxóssi; Oxum; Logun Edé; Oxalá e Iemanjá; Nanã e 

Obaluaê. Além disso, verificamos o interesse de alguns alunos pelo orixá Oxóssi, 

considerando que eles já tinham um conhecimento prévio aprimorado na oficina de 

desenho, com a leitura do conto “O Caçador do Povo que enfrentou o pássaro 

tenebroso”.  

Valorizamos esse processo no sentido de deixarmos os alunos à vontade, 

para: criarem, fazerem e transformarem um simples desenho anteriormente em preto 

e branco em uma nova roupagem colorida, sem o controle escolar indicando qual o 

tamanho do traço e qual a intensidade da força colocada na ponta do lápis. 

                                                           
52 Com base no anexo nº 18 – páginas nº 251 a 254. 
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Explicamos aos alunos a importância de respeitar as cores das vestimentas de cada 

orixá, o que resultou em uma ação colaborativa, considerando que alguns 

participantes nos consultaram para conferir as cores originais e, além disso, 

ajudaram os colegas na confirmação das cores corretas. Percebemos também que 

ao final dessa oficina, cada aprendiz confeccionou seu respectivo material 

juntamente com os pares, ou seja, cada um fez a sua arte, sem deixar de auxiliar na 

produção dos demais. Destacamos também que o compartilhamento de materiais 

(fita, papel, tinta etc.) das mesmas cores entre as equipes e entre as demais (já que 

precisaram dividir tesoura, colas, fita adesiva) fez com que os alunos circulassem 

pela sala e assim, puderam dialogar entre si, observar a produção dos colegas de 

outras mesas e lançarem elogios, auxílios e incentivos entre os pares, conforme 

socializamos no diário de bordo abaixo: 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

                   Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2017. 

Quadro 27 - Diário de bordo: registros da quinta aula  

Nº ESTRATÉGIAS DE ENSINO REAÇÃO DOS ALUNOS 
TURMA B 

9.   
 
 
 
 
 
 
Convidar os alunos para colorirem e 
ornamentarem os desenhos recebidos, 
por meio da pintura, do recorte e da 
colagem; 

Um estudante sugeriu a formação das equipes com base nas cores em comum: ele nos 
sugeriu isso no momento em que motivamos os alunos a organizarem-se em grupos, 
para facilitar o compartilhamento das cores em comum. E deu certo porque as equipes 
juntaram-se com base nos orixás: Xangô e Iansã; Ogum e Oxóssi; Oxum; Logum Edé; 
Oxalá e Iemanjá; Nanã e Obaluaê. 
Cerca de cinco a sete alunos desejaram decorar a imagem de Oxóssi.  
A orientação dada foi a de respeitar as cores das vestimentas de cada orixá. Interessante 
que esse processo também aconteceu de forma colaborativa, considerando que os 
alunos nos consultaram para saber o nosso posicionamento e no processo os alunos que 
presenciavam estas indagações acabaram participando, dando sugestões e alertando 
quais poderiam ser os locais a serem coloridos ou não.  
Percebemos que, no final da oficina, cada um fez a sua produção, juntamente com os 
pares, ou seja, cada um fez o seu, sem deixar de auxiliar na produção dos outros. Isso 
porque as equipes elaboraram as colorações dos mesmos orixás e/ou orixás que têm 
vestimentas de mesma cor e, com isso, a criatividade de uns serviu de exemplo para 
outros, do mesmo modo que a dificuldade de uns serviu de momento para que o colega 
ao lado pudesse ajudá-lo e, no final das contas, gerou o compartilhamento de 
sabedorias, porque alguns demonstraram o conhecimento em torno das cores de cada 
orixá, enquanto outros escutavam atentos às sugestões dos colegas referidos. 
 

10.   
Estimular os alunos a socializarem suas 
produções com os demais colegas; 

Presenciamos o compartilhamento de materiais das mesmas cores entre membros da 
mesma equipe e também de outras equipes, já que houve a necessidade de dividir 
materiais como tesoura, colas etc. Isso fez com que, no processo de mobilidade na sala, 
eles pudessem se ver, observar a produção dos colegas de outras mesas e assim, terem 
lançado elogios e incentivos aos pares. 

 

1
5
5
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A valorização da perspectiva socioconstrutivista também nos trouxe retorno 

durante a aplicação da oficina de improvisação teatral com o teatro de varetas53, 

ocorrido no sexto encontro. Naquela aula, as classes trabalharam com as releituras 

das narrativas apreciadas ao longo dos encontros, por meio de formação de equipes 

e distribuição de um conto/itan para cada agrupamento. Separamos um momento 

para que os participantes se reunissem e dividissem as seguintes tarefas54 entre 

eles: leitura coletiva do texto entre os membros; confecção dos personagens por 

meio das varetas e do desenho com lápis de cor, giz de cera e hidrocor; registro de 

um pequeno relato sobre a distribuição das ações pela equipe; distribuição dos 

personagens para apresentação teatral e, além disso, escolha de um ou dois 

narradores. O resultado da oficina foi concretizado com produções resultantes de 

uma ação colaborativa e socioconstrutivista que possibilitou aos estudantes 

assistirem seus colegas e de reconhecê-los como parte de um processo que foi 

formado pelo coletivo, conforme imagens exibidas a seguir: 

 
Ilustração 11 – Produções artísticas confeccionadas na oficina teatral 

 
Autoria: estudantes do 4º ano A 
 

Nesse processo, a participação virtual dos estudantes no museu55 revelou 

elementos socioconstrutivistas, considerando que no processo de interação no 

                                                           
53 Produções da oficina teatral estão expostas no anexo 19 – páginas nº 255 e 256. 
 
54 As recomendações destas etapas foram registradas na lousa escolar, indicada no anexo 05 – 
página nº 200. 
 
55 Conforme anexos 24 a 31 – páginas n º 261 a 273. 
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MUCAI, os alunos leram os comentários dos colegas na sala interativa e no diário 

das aulas e, em seguida, alimentaram esses ícones. Analisamos que esse 

procedimento foi fundamental para que os educandos revisassem conhecimentos 

que eles não conheciam sob o mesmo ângulo de seus pares e, com isso, as 

sabedorias foram compartilhadas entre eles. No quadro abaixo, socializamos 

comentários56 postados pelos educandos, sobre a oficina de improvisação teatral 

com o teatro de varetas:  

 

Quadro 28 - Comentários dos alunos no diário das aulas nº 06 e 07 
Análise do socioconstrutivismo na participação virtual dos alunos no museu 

 
Aluno 1 – 12 anos. Postado em 28/11/2016 no diário nº 06 
 
“eu gostei da aula passada do teatro porque eu desenhei e pintei e recortei porque foi muito bom 
com minhas amigas gostei da comemoração e do reformato do dia da palesta bejos thauuu” 

 

O estudante justifica o motivo de ter se interessado pela aula, por meio do relato de suas 
experiências no encontro, incluindo a interação com seus pares. 

 
Aluna 2 – 9 anos. Postado em 28/11/2016 no diário nº 06 
 
“eu gostei  mais do teatro  por que  eu  desenhei, cortei, colei e fis um bocado de coisas e bem no 
fim da apresentaçao que tava na minha frente eu tive  que emprovisar  por que ninguem feis os 
treis  flexeiros ai eu tive que fazer  rancando uma  pagina do caderno  de uma amiga  e a fita 
estava longe da minha mesa  ai eu levantei no meio da apresentaçaõ  do outro grupo   e  peguei a 
fita e depois foi a horra da minha  turma  e eu  fiquei nervosa  por que eu achei que  iaõ dar risada 
e eu falei com a professoura que naõ  iaapresentar mais mais   a  professoura   ensenistio ai eu 
fui”. 

O aprendiz descreve as ações realizadas por ele em meio às ações socioconstrutivistas que 
envolveram os colegas do grupo que ele participou. O relato do aprendiz inclui o seu medo em 
apresentar sua obra para o coletivo, o que foi superado com a mediadora que oincentivou no intuito 
de valorizar a sua autoconfiança e sua autoestima. 

 
Aluno 3 – 11 anos. Postado em 28/11/2016 no diário nº 06 
 
“eu gostei da aula de hoje achei interessante o teatro da professora Larissa  e muito bom” 
O educando anuncia a sua preferência pela oficina que trabalhou com o teatro em sala de aula. 
 

Aluno 4 – 10 anos. Postado em 28/11/2016 no diário nº 06 

 
“eu gostei muito da aula de hoje eu achei muito interessante” 

 
O aprendiz destaca a sua afinidade com a oficina de teatro, embora não justifique os motivos. 
 

Aluno 5 – 11 anos. Postado em 28/11/2016 no diário nº 07 

 
“eu gostei da aula de hoje porque a professora Larissa trabalhou com  teatro e foi muito legal eu e 
o  meu grupo fez muito desenho como a sabedoria se espalhou pelo mundo e apresentando  o 
texto  e o teatro e foi muito legal a nossa apresentação” 
 

                                                           
56 Diários das aulas nº 06 e 07 estão divulgados nos anexos 30 e 31 – páginas nº 272 e 273. 
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O educando socializa a sua preferência pela oficina de teatro e indica o conto que ele mais se 
interessou em relação aos encontros, justificando que a narrativa foi a mesma que o grupo dele 
trabalhou na apresentação teatral. 
 

Aluno 6 – 11 anos. Postado em 28/11/2016 no diário nº 07 
 
“a casa de ariuô a  historia   que  meu  grupo  trabalho  foi  a  que eu  mais  gostei” 

 
O estudante revela o seu gosto pelo itan “A Casa de Ariuô” e enfatiza que foi a mesma narrativa 
trabalhada pelo grupo dele no teatro de varetas. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2016, a partir dos dados coletados no MUCAI, disponível no 
link: < http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai/diario-das-aulas>. 

 

Nesse aspecto, as observações descritas revelaram o nosso entendimento de 

que a aprendizagem se torna mais significativa aos alunos quando eles têm contato 

com os saberes já conhecidos e/ou vivenciados. A perspectiva socioconstrutivista 

possibilitou o crescimento gradual do processo educativo dos participantes do 

projeto: traduziu também uma modificação na confiança de alguns alunos com a 

pesquisadora. Isto porque o tratamento dado a assuntos que têm sido 

preconceituados ocorreu da maneira mais natural possível, tanto pela pesquisadora 

como pela regente. Apesar das microcenas de tensões ocasionadas pela 

intolerância religiosa, a persistência na nossa priorização nas divindades africanas 

nos permitiu a consulta de alguns alunos que, em particular, nos informou serem do 

Candomblé e/ou terem familiares que são da religião. 

 
6.8 MUSEU VIRTUAL 
 
 

Identificamos a compreensão dos estudantes acerca do conceito de museu, 

de modo que pudéssemos auxiliar no entendimento sobre o museu virtual. Para 

isso, estabelecemos um processo dialógico com os estudantes em sala de aula e 

como resultado, registramos os seus conhecimentos prévios na lousa escolar, 

conforme imagem abaixo: 
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Ilustração 12 – Fotografia da lousa escolar – 2ª aula 

 
            Fonte: quadro da sala de aula do 4º ano B 

 

Dessa maneira, comprovamos que os estudantes da turma B revelaram a 

concepção de museu no sentido de: fósseis, coisas antigas, antiguidades, esculturas 

e artes. Naquele momento, explicamos a eles a diferenciação entre o museu físico e 

o virtual, com o intuito de convidá-los ao experienciamento da proposta acessando o 

portal. Assim, dialogamos com os educandos no sentido de enfatizar a importância 

museológica para a preservação de: coleções, produções e visitas, incluindo as 

análises que os visitantes lançam sobre as exposições. 

 A participação virtual dos estudantes no museu foi uma etapa essencial 

para a análise das contribuições do próprio portal. O que nos possibilitou a 

observação acerca dos nossos avanços, incluindo os espaços que foram 

anunciados com mais visibilidade (a exemplo da sala interativa e dos diários das 

aulas), além dos elementos que nos trouxeram algumas lacunas devido à falta de 

tempo para elaboração no primeiro ciclo, como a midiateca. Sublinhamos como 

pontos positivos o reconhecimento das abordagens ancestrais descolonizadoras e 

de experienciamento das leituras dos textos selecionados no projeto, incluindo a 

nossa abordagem socioconstrutivista como ponto de partida e de chegada à 

culminância das nossas atividades. Entretanto, notamos pontos ainda rasos no 

campo do dialogismo, ao considerarmos os comentários dos educandos acerca dos 

textos dialogados. Compreendemos que a falta de tempo para aplicação dos demais 

ciclos nos limitou a discutir com os aprendizes sobre os comentários postados por 

eles, o que nos permitiria novas mediações no sentido de provocá-los a 
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aprofundarem suas leituras dos contos e itan, rumo a socializações de novas 

versões e possibilidades. 

 
Ilustração 13 – Página inicial do MUCAI 

 
Fonte: http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai 

 

Analisamos que a limitação da participação dos educandos no MUCAI 

também afetou o desenvolvimento contínuo do nosso portal, considerando: a 

carência de mais aparelhos eletrônicos para acesso à internet e consequentemente, 

a ausência de um laboratório de informática, para que a interação fosse alimentada 

entre eles momentaneamente. Além disso, conforme já destacamos, o software 

trabalhado requer recursos financeiros para ampliação das participações, o que 

controlou o número de diálogos postados em uma mesma sala virtual. Dessa 

maneira, reconhecemos a relevância de pontuar essas provocações para 

investimentos mais amplos nos próximos ciclos que estão além de um projeto de 

mestrado. 

 

 

 

 

 

 

http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai
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7 RECOMENDAÇÕES AOS PRÓXIMOS CICLOS 

 

 

Considerando as lacunas identificadas na primeira aplicação do MUCAI, 

listamos pontos a serem aprofundados no processo de aplicabilidade dos próximos 

ciclos, como forma de buscarmos validações futuras, conforme segue:  

1 – Priorizar a avaliação contínua da participação dos educandos em cada 

encontro, no sentido de mediar pedagogicamente as suas atuações. Como exemplo, 

citamos as impressões dos alunos que foram socializadas pela escrita nos 

protocolos de atividades e nos textos digitados no diário de aulas do MUCAI: nem 

todos os aprendizes aprofundaram suas reflexões acerca das justificativas de seus 

interesses pelas narrativas e/ou assuntos estudados, por questões que envolveram 

a falta de tempo e/ou de recurso disponível para interação contínua. Nesse sentido, 

a proposta aborda a verificação das lacunas a fim de incentivar os participantes ao 

no envolvimento processual e contínuo das ações planejadas; 

2 – Aprofundar as mediações pedagógicas no campo virtual, considerando 

que a interação dos participantes do primeiro ciclo no museu foi impactante, mas 

não foi integral, considerando o número total de estudantes da pesquisa. Esse 

processo envolve também providências no sentido de ampliar a inclusão digital na 

escola por meio de fornecimento de recursos que possibilitem tal ação, como: 

tablets, celulares, notebooks e computadores. Essa missão reconhece que o cenário 

contemporâneo ainda revela a carência de acesso à informação digital por parte de 

alguns estudantes da rede pública em suas residências. Além disso, nem todas as 

escolas públicas estão capacitadas para a interação no campo virtual e nem sempre 

possuem os recursos necessários para a inclusão da comunidade escolar na era 

digital; 

3 – Valorizar os resultados que se apresentaram nos ciclos iniciais das 

aplicações pedagógicas e que não puderam ser analisados por falta de tempo, mas 

que ultrapassaram a nossa ótica no campo das categorias que estabelecemos para 

análise. À exemplo, citamos a ocorrência da prática socioconstrutivista pelos alunos 

no protocolo de atividades, o que não foi priorizada nas categorias iniciais, mas que 

pode ser aprofundada e reconhecida nos ciclos futuros; 
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4 – Revisitar o quadro de princípios estabelecidos como categorias de 

pesquisa, a fim de selecionar outros conceitos que ainda não foram utilizados, rumo 

às aplicações futuras, a fim de entrelaçar pontes com as concepções já dialogadas 

no primeiro ciclo. À exemplo, visualizamos que a inclusão da abordagem 

transdisciplinar – que não foi priorizada na primeira aplicação do projeto – poderá 

revelar as matrizes geradoras dos conhecimentos prévios dos alunos que foram 

expressados nas relações socioconstrutivistas processadas em sala de aula. Logo, a 

parceria entre transdisciplinaridade e socioconstrutivismo é real, restando com isso, 

ser pontuada de forma efetiva;  

5 – Atrair a comunidade escolar, no sentido de dialogar com o museu a partir 

das construções já provocadas pelo público inicial do projeto, ou seja, os primeiros 

autores que participaram do ciclo inicial do trabalho. Assim, sugerimos o contato 

contínuo com os demais educadores das turmas de ensino fundamental I da 

instituição, com o intuito de: estabelecermos pontes dialógicas e capacitá-los para a 

aplicabilidade no MUCAI, por meio da atuação efetiva de seus educandos. O 

resultado final, com isso, culminará em um museu colaborativo composto por 

autores de diversas seriações;  

6 – Incluir a comunidade local e de demais interessados pela temática 

(educadores, pesquisadores etc.), por meio de estratégias de divulgação com 

diversos recursos midiáticos, visando a participação de novos públicos nos próximos 

ciclos de aplicação. Para isso, propomos a disseminação do conhecimento por meio 

de impressões de marcadores de livro, panfletos e cartazes digitais, a serem 

divulgados em escolas, universidades, livrarias, editoras, bibliotecas, terreiros de 

Candomblé e de Umbanda, museus ligados à temática, rádios, jornais e revistas 

educativas;  

7 – Buscar um software livre, com o intuito de possibilitar o acesso ilimitado, a 

interatividade e a alimentação processual, colaborativa e contínua do MUCAI pelo 

público visitante. Reconhecemos essa lacuna no decorrer da aplicação do ciclo 

inicial. Alguns ícones do portal ainda estão em construção por falta de tempo, 

considerando a nossa necessidade de aprofundamento das aplicações e da 

escrita/descrição/análise do nosso projeto de mestrado. Além disso, a existência de 

recursos humanos para construção coletiva é imprescindível, em meio à mediação 
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pedagógica dos organizadores o que, com isso, requer revisitas às aplicações 

iniciais. Consideramos também que o tempo pedagógico da escola também requer 

um prazo limitado – que precisa ser acordado previamente, considerando a 

disponibilidade do público – para atuação da pesquisadora, em respeito ao 

calendário escolar que envolve atividades e avaliações sob responsabilidade dos 

regentes.  

Nessa perspectiva, reconhecemos o caráter extensivo dos projetos de 

pesquisa aplicada segundo a DBR, considerando a valorização da inclusão 

comunitária como ponto de partida para construções colaborativas e educativas. 

Desse modo, as revisitas ao campo prático estão além do nosso prazo de 

atendimento investigativo no campo do mestrado acadêmico. Isso porque, requer 

uma responsabilidade com o público da pesquisa, no sentido de alimentar o retorno 

das contribuições pedagógicas das ações mediadas pelos pesquisadores. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

O presente projeto analisou de que maneira a utilização pedagógica do 

museu virtual de contos africanos e itan, em duas classes do ensino fundamental I 

de uma escola pública de Salvador, pôde contribuir para a implementação da Lei nº 

10.639/03. Com este intuito, delineamos um recorte investigativo do contexto 

histórico relacionado à diáspora África-Brasil-Bahia-Cabula, até alcançarmos o bairro 

Beiru, lócus da aplicação. Priorizamos referenciais que contemplaram elementos das 

nossas inquietações e selecionamos pensadores engajados na abordagem: das 

africanias, das narrativas de tradição oral, das linguagens, da tecnologia, da 

legislação e do socioconstrutivismo. Seguidamente, nos debruçamos no estado da 

arte de narrativas africanas de origens banto e iorubá, tendo em vista a raiz 

ancestral dessas civilizações que estão imersas nas regiões do Cabula e do Beiru, 

respectivamente. Aplicamos as propostas com crianças de 9 a 12 anos de idade e 

construímos, juntamente com elas, processos de aprendizagens relacionados aos 

ensinamentos e valores da sabedoria africana. Rabiscamos o planejamento de 

museu e elegemos as categorias, a fim de analisá-lo de modo a coletar os seus 

alcances e também demandas após as aplicações. 

Diante da rota traçada, analisamos que a metodologia utilizada foi relevante 

para a execução da natureza do projeto, considerando a valorização da 

experimentação prática do socioconstrutivismo em sala de aula, a partir da atuação 

colaborativa e autoral dos estudantes envolvidos. Com isso, a comunidade de 

aprendizagem participante contribuiu, significativamente, para a realização do 

processo, tendo em vista o reconhecimento e a valorização da escola para com a 

regente das turmas do 4º ano A e B, com o seu engajamento diante da 

implementação da Lei 10.639/03. Os métodos utilizados foram planejados para a 

coleta e o registro do detalhamento desta investigação, na busca por elementos que 

foram priorizados e também dos imprevistos que surgiram ao longo das etapas 

educativas. Contudo, algumas falas e microcenas, especialmente as reveladas nas 

práticas teatrais, não puderam ser exploradas com mais visibilidade, devido às 

limitações em preservar a imagem dos sujeitos e dessa forma, a DBR não pôde nos 

atender diante dessa lacuna.  
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Nessa perspectiva, as instâncias burocráticas da universidade, no sentido de 

proteger os direitos dos participantes da pesquisa, mediaram às atividades para 

possibilitar a sua concretização com segurança, apesar de que a colaboração 

proposta pela DBR não exige autorização dos participantes para atuação no projeto, 

tendo em vista que estes foram os autores e não o público externo às ações 

produzidas. Dessa forma, apesar de termos atendido às solicitações, algumas 

exigências burocráticas não estavam interligadas com a realidade investigativa do 

trabalho científico, de maneira que a DBR ainda tem pouca visibilidade no campo 

acadêmico do contexto local.  

E afinal, quais foram as contribuições educativas do museu para a execução 

do que propõe a Lei nº 10.639/03? As crianças, a educadora das classes e a 

pesquisadora aprenderam um pouco sobre africanias trazidas ao Brasil: com o alerta 

ao conhecimento que foi distorcido pela cultura eurocêntrica; com a inclusão de 

discussões por sujeitos que têm sido vítimas de preconceito pela sociedade; com o 

estímulo à valorização de uma construção identitária que permita aos alunos 

conhecerem outras versões da história e com isso, se reconhecerem enquanto 

partes deste processo; com a priorização da autoestima das crianças que puderam 

ser ouvidas e também compreendidas, por meio de seus textos reflexivos, seus 

questionamentos desafiadores e seus relatos de experiência (carregados de marcas 

provocadas pela violência sofrida enquanto descendentes de africanos); com as 

produções artísticas encantadoras e seus processos criativos reveladores de autoria 

e de opiniões sobre novas versões e possibilidades às narrativas estudadas. 

Tecemos, enquanto pesquisadores, pontuações críticas ao sistema 

educacional por conta da pouca priorização às culturas africano-brasileiras, mas 

pudemos também refletir sobre causas, consequências e limitações enfrentadas 

pelos educadores e demais interessados pelo enfrentamento desta problemática. 

Procuramos realizar o papel de inquietadores frente ao contexto: Tentamos, na 

medida do possível, lutar pela causa; nos aproximamos do problema por meio de um 

recorte investigativo (contos africanos e itan) e propomos o experienciamento de 

propostas pedagógicas pautadas na inclusão e na valorização desse viés em uma 

comunidade escolar. O público da pesquisa aceitou o nosso convite e atuou 

enquanto parte de uma mesma missão educativa: desenvolveram conosco um 
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museu que foi patenteado por eles próprios e para eles, podendo ser disseminado 

para diversas partes do mundo. 

Planejamos e modelamos em conjunto o sonho de museu e também 

reconhecemos as limitações e possibilidades para o momento atual. Sim, 

enfrentamos desafios: a escola ainda não está capacitada para lidar com microcenas 

de preconceito que ultrapassam os seus muros; o governo ainda não oferece 

material digital necessário para atendimento às escolas públicas; a academia ainda 

não está preparada para reconhecer a importância social de uma pesquisa aplicada; 

a intolerância religiosa ainda persiste, por meio de violências simbólicas e também 

explícitas, de modo a afetar a liberdade de ser e de crer dos sujeitos. Como não 

reconhecer estas demandas? As lacunas foram pontuadas, a fim de aprimorarmos a 

experiência enquanto investigadores que precisam, continuamente: indagar, buscar, 

escrever, refletir, aplicar, reescrever e priorizar a práxis. A estes processos, 

buscamos a aproximação com novos ciclos de aplicação possibilitados com a 

metodologia da DBR.  

Nesta esfera, analisamos que os impactos adquiridos na investigação 

enriqueceram o nosso campo acadêmico, haja vista a verificação da ocorrência de 

três aspectos: o de aplicabilidade teórica; o dos efeitos práticos do museu construído 

para a comunidade envolvida e do olhar em torno do campo da colaboração 

desenvolvida. A este viés, aplicamos pedagogicamente algumas abordagens 

teóricas de forma transdisciplinar, de maneira que a abordagem ancestral foi o 

elemento que nos forneceu a liga para praticar os conteúdos abordados com as 

perspectivas ideológicas que seguimos. Com isso, ao longo do processo nos 

questionamos: o que queremos transformar no cenário didático a partir deste 

trabalho e o que faremos com o produto desenvolvido, a partir das concretizações 

firmadas com as experiências? Acreditamos que as histórias trabalhadas trouxeram 

elementos que formam bases para uma educação transdisciplinar, tendo em vista 

que os valores imersos na cultura popular são indispensáveis para a convivência em 

sociedade, mas reconhecemos que existem assuntos que ainda precisamos 

pesquisar na busca por mais autores do campo da tradição oral.  

Nesta perspectiva, verificamos que o MUCAI trouxe contribuições práticas ao 

processo educativo dos sujeitos da pesquisa, do ponto de vista de possibilitar aos 
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mesmos a criação de suas próprias produções artísticas e desta forma, valorizar as 

subjetividades deles; e além disto, por oferecer à regente das classes uma proposta 

de recurso didático ao aprimoramento de suas aulas. As oficinas desenvolvidas nos 

auxiliaram na reposição de dados não apenas ao MUCAI como também no processo 

de organização da análise destas atividades, ampliando as possibilidades de 

aprimoramento do trabalho pedagógico com oficinas, enquanto tecnologias de 

ensino inovador, em parceria com o museu que desenvolvemos. O MUCAI, neste 

sentido, é resultado de um projeto que se transformou em uma ação inovadora, 

diante da construção de um museu que foi desenvolvido e aplicado de forma 

didático-pedagógica e que pode ser aprimorado ao uso em outros espaços 

socioeducativos além da escola. 

O museu virtual proposto neste trabalho foi construído colaborativamente – 

conforme a metodologia DBR bem conduz – e processualmente pelo público da 

pesquisa: as crianças. Estas patentearam o portal como ponto de partida para novas 

experiências: influenciando nos nossos estudos acadêmicos futuros; na curiosidade 

e interesse da comunidade escolar em explorar o material digital produzido; na 

intenção de demais educadores e públicos em geral abraçarem esta causa 

colaborativa e, por que não ponderar, construírem seus próprios museus virtuais? 

Refletimos que estas notas conclusivas nos trazem várias possibilidades de 

reaplicações futuras, haja vista o interesse em construir a partir disto um projeto 

direcionado a capacitação de educadores, rumo a construção e ao desenvolvimento 

colaborativo de um museu virtual, considerando as instituições as quais eles estão 

vinculados, o que consequentemente aborda a natureza da escola, o seu modelo de 

ensino, o Projeto Político Pedagógico, o público da pesquisa e principalmente o 

histórico da região estudada.  

Com este intuito, valorizamos a possibilidade de criação de museus virtuais 

por sujeitos de qualquer localidade e formação, seja ela acadêmica ou não. O 

pensamento gramsciniano foi resgatado enquanto comprovação de que este portal 

poderia ter sido produzido sem a bagagem acadêmica: por que não, o museu ser 

elaborado por pessoas de uma mesma comunidade, ou por alunos de uma mesma 

turma, ou por professores de uma mesma escola? Atuamos, neste projeto, com a 

mediação do uso didático do museu pela comunidade escolar. Nesta conjuntura, 

reconhecemos também que o primeiro ciclo da DBR não nos possibilitou capacitar 
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os sujeitos envolvidos a construírem o museu sozinhos: necessitaremos retornar às 

aplicações com demais ciclos para que possamos ensiná-los a mediar este produto 

com toda a comunidade escolar, ou seja, ocupando o papel que desempenhamos 

com eles. 

Ponderamos que os desdobramentos deste trabalho nos fornecem 

ampliações e novas possibilidades pedagógicas à atuação profissional. Neste 

enfoque, citamos: reformatar o MUCAI à adoção de software livre, para 

disseminação deste material didático a mais comunidades escolares e demais 

interessados, incluindo autorizações mais amplas de autores à construção do portal; 

firmar parcerias com o Instituto Anísio Teixeira (IAT), considerando os diálogos já 

realizados com este, visando a ampliação do uso didático-pedagógico do museu 

para a Rede Estadual de Ensino; valorizar e incentivar novos projetos acadêmicos, 

sejam eles na graduação ou na pós-graduação, com a metodologia DBR e assim, 

almejamos melhorias nas nossas pesquisas, a partir das demandas trazidas pela 

escola participante e também por outras instituições escolares; aprimoramento das 

pesquisas acadêmicas no campo da literatura africana, de modo a contribuir ao 

ensino transdisciplinar da História e da Cultura Afro-Brasileira e assim, auxiliar na 

implementação da Lei nº 10.639/03; visar capacitações em prol da formação 

docente, a partir das experiências adquiridas neste trabalho, com profissionais 

inseridos em instituições envolvidas na elaboração de materiais didáticos, como: 

editoras, escolas, prefeituras, grupos de pesquisa, faculdades etc.  

Com este intuito, a partir da experimentação prática com a escola investigada, 

acreditamos na possibilidade de análise do campo teórico rumo a novas sugestões 

de mudanças. A DBR adquiriu ganhos com este experienciamento: isto porque 

utilizamos o museu enquanto recurso didático-pedagógico que foi patenteado em 

uma escola para que, em seguida, possamos nos debruçar em campos comunitários 

ainda maiores. As teorias voltadas às narrativas de tradição oral também obtiveram 

avanços com as nossas intenções, devido ao fato de que pudemos agregar a 

oralidade com ferramentas tecnológicas, de modo a contextualizar e a disseminar 

conhecimentos ancestrais em defesa da valorização desses saberes aos seus 

descendentes. Por que não falarmos da escola a partir deste movimento de idas e 

vindas em torno das lacunas que tanto criticamos? Acreditamos que, se desejamos 

a transformação, precisamos estar dispostos a avaliar o que está posto e de também 
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nos autoavaliarmos enquanto sujeitos e educadores em busca de melhorias e 

aprendizagens. As aplicações pedagógicas que desenvolvemos nos trouxeram 

auxílios relevantes, do ponto de vista de presenciarmos os sujeitos participantes 

(alunos e professora) se envolvendo com o processo colaborativo e assim, 

favorecendo o estímulo à preparação da própria comunidade escolar em relação aos 

trabalhos propostos por uma comunidade acadêmica.  

Assim, concluímos que a prática investigativa nos trouxe retornos que estão 

além de um processo acadêmico, formativo e social: aperfeiçoamos um pouco mais 

o campo pessoal. Pesquisamos sobre uma temática que nos inclui, nos envolve e 

nos inquieta, de modo a nos sentirmos parte de um mesmo processo educativo e 

ancestral. Experienciamos algumas microcenas no período de estudante na 

educação básica. Buscamos a compreensão do papel do pedagogo frente a essas 

demandas no cotidiano escolar e agora invertemos os papéis: saímos do lugar do 

aluno para sermos mediadores que pesquisam em torno de uma mesma razão, o 

racismo. 
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  APÊNDICE A 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA PESQUISA 

 
Nº 
 

 
ATIVIDADES 

 

2015 2016 2017 
 
JAN. 

 
FEV. 

 
MAR. 

 
ABR. 

 
MAI. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AGO. 

 
SET. 

 
OUT. 

 
NOV.  

 
DEZ. 

 
JAN. 

 
FEV. 

 
MAR. 

 
ABR. 

 
MAI. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AGO. 

 
SET. 

 
OUT. 

 
NOV.  

 
DEZ. 

 
JAN. 

 
FEV. 

 
MAR. 

 
ABR 

 
 MAI. 

01 Estudos Orientados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
02 Revisão de Literatura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X           
03 Visita a escola     X              X           
04 Registro no diário de bordo 

pela pesquisadora 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X           

05 Construção de capítulo -
contexto histórico 

  X X X X X X X X X X X X X               

06 Construção de capítulo -
princípios teóricos 

               X X X            

07      Construção de capítulo -
modelagem computacional 

                 X            

08 Construção de capítulo –
metodologia 

                 X X           

09 Atividade de campo 
(observação, conversas 
informais) 

     
X 

              
X 

          

10 Validação interna    X X X X X X X X X X X X X X X X            
11 Qualificação da pesquisa                    X          
12 Planejamento das 

aplicações pedagógicas 

                   X X X X       

13 Entrevista com a regente da 
turma 

                      X       

14 Aplicações pedagógicas                      X X       
15 Modelagem computacional do 

Museu Virtual 
                    X X X X X X    

16 Validação externa                   X X X X X       

17 Descrição e análise dos 
resultados 

                       X X X     

18 Produção colaborativa e 
processual do museu virtual 

                    X X X X X X X X  

19 Defesa final                             X 

 

1
7
6
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APÊNDICE B  
 

 
Nº 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE CAMPO 

ATIVIDADES MAIO 
2015 

JULHO 
2016 

AGOSTO 
2016 

SETEMBRO  
2016 

OUTUBRO 
2016 

NOVEMBRO 
2016 

DEZEMBRO 
2016 

JANEIRO 
2017 

FEVEREIRO 
2017 

MARÇO 
2017 

 ABRIL 
 2017 

 
01 

 
Conversas 
informais 

 
06/05 
13/05 
 

12/07 
20/07 
22/07 
28/07 
29/07 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 

02 Entrevista com a 
regente 

_ _ _ _ _ 25/11 _ _ _ _  

 
03 

 
Aplicações 
pedagógicas 

_ _ _ _ 10/10 
17/10 
24/10 
31/10 

07/11 
21/11 
28/11 

_ _ _ _  

04 Validação 
externa 

 29/07                 x 

05 Produção do 
museu virtual 

    x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

1
7
7
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APÊNDICE C  

CRONOGRAMA DAS APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 
Nº DATAS ATIVIDADE NARRATIVAS ESTUDADAS 

 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
10/10/16 

APRESENTAÇÃO  
- Apresentação da pesquisadora à turma 
- Levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos acerca da temática 
do projeto (contos africanos, museu 
virtual, tecnologia, teatro)  
- Apresentação das propostas do 
projeto; 
- Leitura e interpretação textual de 
contos afro-brasileiros; 
- Realização de dinâmicas a partir das 
leituras realizadas; 

 
-Conto “Como a Sabedoria se 
Espalhou pelo Mundo”, do livro 
“O Amuleto Perdido” 
 
 -Conto “A vitória do Papagaio”, 
do livro “Contos Afro-brasileiros” 

 
 
02 

 
 
17/10/16 

 
ESTUDO LITERÁRIO E DINÂMICAS 
Leitura do protocolo de atividades 
Estudo literário de Contos africanos e itan 
Dinâmicas de leitura  

- Itan “A casa de ariuô”, do livro 
“Itan de Boca a Ouvido” 
 
- Conto “O pai e o filho”, do site 
Contafrica 

 
 
 
03 

 
 
 
24/10/16 

 
ESTUDO LITERÁRIO E OFICINA 
Leitura do protocolo de atividades 
Estudo literário de contos africanos e itan 
Oficina de desenho 

- Itan “A mudança e o coração”, 
do livro “Itan de Boca a Ouvido” 
 
 - Conto “O Caçador do Povo 
que enfrentou o pássaro 
tenebroso”, do livro “Ifá, o 
adivinho” 

 
 
 
04 

 
 
 
31/10/16 

 
 
ESTUDO LITERÁRIO E OFICINA 
Leitura do protocolo de atividades 
Estudo literário de contos africanos e itan 
Oficina de objetos de 
mão/símbolos/armamentos 

- Itan “O desejo de Gadamu”, 
do livro “Itan de Boca a Ouvido” 
 
- Conto “No final, como os 
orixás vieram para o Brasil”, do 
livro “Ifá, o adivinho” 
 
- Conto “O Beira-Mar”, do livro 
“Contos Crioulos da Bahia” 

 
05 

 
7/11/16 

ESTUDO LITERÁRIO E OFICINA 
Leitura do protocolo de atividades 
Estudo literário de contos africanos e itan 
Oficina de Indumentárias  

- Conto “Oxalá aclamado chefe 
de todos os orixás”, do livro 
“Contos Afro-brasileiros” 

 
 
06 

 
 
21/11/16 

JOGOS TEATRAIS E ACESSO AO 
MUSEU VIRTUAL 
Leitura do protocolo de atividades 
Oficina de Jogos teatrais com o Teatro de 
Varetas 
Interação da turma no museu virtual 

 
 

-- 

07 28/11/16 Fechamento e apresentação final do 
Museu Virtual 

- Itan “A feiura e a boniteza”, do 
livro “Itan de Boca a Ouvido” 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A REGENTE  

 

1 – Há quanto tempo a Sra. atua na gestão desta instituição? 

R: Há doze anos. 

2 – Qual a opinião da Sra. a respeito da aplicabilidade da lei 10.639/03 nas 

escolas públicas?  

R: Acho que a lacuna em relação a aplicabilidade efetiva ocorre em grande 

parte pela falta de coordenação e gerenciamento de tempo por parte do 

educador. A falta de preparo, capacitação e desconhecimento limita as 

atribuições dos educadores. Acho que o ideal é a desconstrução da mente 

fechada e preconceituosa para poder ouvir esse sujeito (aluno) de agora, que 

não é o mesmo da história passada. O tempo pedagógico do aluno é muito 

importante..e não adianta o professor ter pressa pra dar seu conteúdo se o 

mesmo não tiver relação com o contexto do aluno. Se ele não se reconhece 

naquele assunto como vai se sentir dentro da sala? Será que ele vai estar na 

sala mesmo ou distraído pensando em outras coisas? 

3 – A Sra. realiza práticas pedagógicas relacionadas a história e cultura afro-

brasileira em suas turmas? De que maneira isso ocorre? 

R: Sim. Trabalho processualmente com a literatura, com filmes..e esse assunto 

perpassa por várias disciplinas e situações. O meu discurso é contrário ao 

limitado que considera que somos descendentes de escravos. Não: nós não 

somos, não. Somos descendentes de africanos. E para dialogar sobre isso com 

meus alunos eu vou até lá, em África, e levo aspectos relacionados aos 

costumes deles, no sentido de destacar as relações culturais deles com a dos 

brasileiros. Os alunos ficam impressionados quando percebem algumas 

influências culturais que nós temos com os africanos. 

4 – Qual(is) o(s) recurso(s) didático(s) pedagógico(s) a Sra. utiliza em sala de 

aula, para trabalhar com a temática relacionada a história e a cultura afro-

brasileira? 

R: Trabalho com contos, livros, filmes... 
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5 – A Sra. utiliza a arte-educação nas aulas relacionadas a temática afro-

brasileira? De que maneira isso acontece? 

R: Não. É muito raro. 

6 – Esta escola possui professor de artes?  

R: Não..assim, tem professor de música. 

7 – Das experiências realizadas com as turmas deste semestre, a Sra. pode 

nos indicar qual a arte de preferência dos(as) alunos(as)? (teatro, música, 

poesia, dança, pintura, desenho). 

R: Dança e teatro. 

8 – A Sra. utiliza recursos tecnológicos em suas aulas? Se sim, quais são eles 

e com que frequência são utilizados? (computador com internet, datashow, 

caixa de som, vídeos etc.) 

R: Datashow, computador, internet..mas assim, a escola só possui 01 notebook 

para todos. 

9 – O que a Sra. pensa sobre a ausência do recreio na escola? 

R: É. A escola está com o recreio suspenso temporariamente. Isso é ruim 

porque os alunos precisam de um momento para desprendimento de energia e 

até ajudar a gente na hora de precisar de concentração deles em sala de 

aula..de pedir para eles pararem de brincar. E não concordo, não. Acho que a 

criança precisa desse momento porque afinal de conta, são crianças. 

10 – Qual a análise da Sra. sobre a experiência desenvolvida com o projeto 

MUCAI nas turmas A e B? 

R: Foi uma experiência muito boa. Interessante é poder comentar com meus 

colegas sobre as histórias estudadas e aprendidas em sala de aula 

(sim..porque aprendi as que eu não conhecia) e ouvido de meus colegas de 

trabalho “como ela falou sobre determinado assunto na sala e como 

eles(alunos) aceitaram?” e eu poder explicar que tudo é a forma como se 

fala..é educar e não impor. 
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APÊNDICE E – PLANO DE AULA DO 1º DIA 
 

PLANO DE AULA 01 

Tema Transversal – Contando o que se vê e o que se sente: contos africanos e os 
fenômenos da natureza 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos)  

Data: 10/10/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 Língua portuguesa: 
- Contos africanos; 
 
 História: 
- Escravização; 
- Memória e sabedoria africana; 
 
 Ciências Naturais: 
- Fenômenos da natureza; 
- Animais; 
- Estações do ano; 
 
 Artes 
- Música; 
- Desenho;  
- Pintura. 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Conhecer a literatura dos contos africanos; 

 Interpretar as narrativas apresentadas; 

 Identificar os sons da natureza; 

 Estimular os sentidos da audição e do tato; 

 Experienciar a contação de uma história 
conhecida e/ou vivenciada; 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores 
trazidos nas narrativas; 

 Valorizar a cultura afro-brasileira. 
 
 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio 
da participação das atividades. 

 
Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e organização da turma em círculo; 
2. Apresentação da turma: 

 
1º momento: apresentação da pesquisadora e um breve 
resumo proposta do projeto; 
 
2º momento: Pedir que cada aluno(a) se apresente, 
dizendo o nome, a idade, o bairro onde mora e há quanto 
tempo estuda na escola Imbassahy; 

 
3. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 
acerca da temática do projeto: 
 

1º momento: Perguntar aos alunos se eles conhecem e se 
gostam de histórias africanas; 
 

4. Dialogar com os alunos sobre a importância da memória 
africana no Brasil. 
 
5. Contar o conto africano “Como a Sabedoria se Espalhou 
pelo Mundo” 
 

1º momento: Mediar o processo de interpretação do conto 
narrado, juntamente com a turma; 

 
Recursos 
empregados: 

 
 

- Conto “Como a 
Sabedoria se 
Espalhou pelo 
Mundo”, do livro “O 
Amuleto Perdido”. 
 
-Conto “A vitória do 
Papagaio”, do livro 
“Contos Afro-
brasileiros”. 
 
- varal; 
- pregador; 
- imagens; 
- voz; 
- corpo; 
- datashow; 
- caixa de som; 
-  areia da praia; 
- conchas do mar; 
- folhas; 
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- Perguntar aos alunos se eles sabem o significado da 
palavra “sabedoria” 
 
2º momento: Perguntar aos alunos qual(is) o(s) livro(s) de 
histórias africanas que eles mais gostaram de ler e 
questionar se eles(as) possuem um personagem preferido 
desta(s) narrativas; 

 
6. Explicar aos alunos sobre as características dos 
personagens que surgem em narrativas africanas 
relacionadas a natureza, como os fenômenos da natureza e 
os animais; 
 
7. Realizar a leitura do conto africano “A Vitória do Papagaio” 
por meio de um varal imagético; 

 
1º momento: Mediar o processo de interpretação do conto 
narrado, juntamente com a turma; 
 
2º momento: Perguntar aos alunos que final eles dariam 
para a história, antes de finalizá-la. Após a socialização dos 
alunos(as) voluntários, ler o final do conto para a turma. 

 
8. Convidar os alunos para a dinâmica “A natureza em mim” 

 
1º momento: Colocar uma venda nos olhos dos 
participantes e pedir aos mesmos para escutarem os sons 
emitidos pelas músicas a serem apresentadas; 
 
2º momento: Colocar objetos nas mãos dos alunos para 
eles “sentirem”, descreverem-nos em voz alta e tentarem 
identifica-los, a saber: areia da praia, conchas, folhas, 
flores, água; 
 
3º momento: Tocar músicas instrumentais relacionadas 
aos sons da natureza e pedir aos alunos para prestarem 
atenção se os sons estão relacionados com os objetos 
tocados anteriormente. Os sons a serem tocados serão 
o(a): dos pássaros; das matas; das águas correntes; do 
mar; da chuva; dos ventos; do fogo etc. 
 
4º momento: Após o termino da emissão dos sons, pedir 
aos alunos para abrirem os olhos;  
 
5º momento: Apresentar aos estudantes uma mesa 
contendo materiais relacionados à natureza (areia da praia, 
conchas, folhas, flores, água, desenho do sol, desenho do 
fogo); 
 
6º momento: Pedir aos alunos para que, individualmente, 
apontem os materiais expostos na mesa e que eles 
puderam identificar nos sons escutados por eles; 
 
7º momento: Perguntar aos alunos quem deseja se 

- flores; 
- água; 
- papel ofício; 
- cola; 
- lápis de cor; 
- hidrocor; 
- tesoura; 
- giz de cera; 
- venda para os olhos. 
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voluntariar para escolher um dos materiais disponíveis na 
mesa e contar uma história conhecida e/ou vivida por eles e 
que esteja relacionada ao material escolhido; 
 
8º momento: Perguntar aos alunos qual a estação do ano 
eles mais gostam (primavera, verão, outono ou inverno). 
 

9. Explicar aos alunos a importância da natureza para a vida 
humana e destacar a relação dos contos africanos com os 
fenômenos da natureza e os animais; 
 
10. Convidar os alunos para desenharem um lugar da 
natureza com as quais eles visualizaram no momento em 
que escutaram os sons anteriores; 
 
11. Pedir aos alunos para desenharem este lugar, pensando 
em alguma situação que eles tenham vivenciado lá. 
 
12. Pedir para que os alunos apresentem suas respectivas 
produções; 
 
13. Convidar um aluno voluntário para produzir um registro 
(protocolo de atividades) sobre a aula de hoje, para 
socializar na próxima aula. 

Referências 
  
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011. 
 
BRAGA, Júlio Santana. Contos afro-brasileiros. Salvador: Fundação Cultural do Estado 
da Bahia, 1980. 
 
SACRANIE, Magdalene. O amuleto perdido e outras lendas africanas. São Paulo: 
Panda Books, 2010. 
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APÊNDICE F – PLANO DE AULA DO 2º DIA 
 

PLANO DE AULA 02 

Tema Transversal – Valorização das origens ancestrais – povos bantos e iorubás 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos)  

Data: 17/10/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 Língua portuguesa: 
- Leitura e interpretação de 
contos africanos e Itan; 
- Gramática: palavras de origem 
banto e iorubá; 
 
 História: 
- História do Cabula; 
- História do Beiru; 
- Povos bantos; 
- Povos iorubás; 
 
 Artes 
- Animações digitais – contação 
de história sobre a criação do 
mundo e dos orixás; 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Conhecer a literatura dos contos africanos e itan; 

 Interpretar as narrativas apresentadas; 

 Pesquisar sobre a história do bairro de origem; 

 Identificar palavras de origem banto e iorubá; 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores trazidos 
nas narrativas; 

 Valorizar a história e a cultura afro-brasileira. 

 
 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio 
da participação das atividades. 

Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e organização da turma em círculo; 
2. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca da palavra “itan”; 
3. Explicar o significado da palavra “itan”; 
4. Contar o itan “A casa de ariuô”; 
5. Mediar o processo de interpretação do conto narrado, 

juntamente com a turma, destacando a importância de 
aprender a escutar o outro e de saber conversar com as 
pessoas; 

6. Estimular os alunos a praticarem o ensinamento deste 
conto durante o dia a dia, inclusive na sala de aula; 

7. Pedir aos alunos para completarem a seguinte frase em um 
papel: “Saber conversar é...”; 

8. Convidar os alunos voluntários para apresentação do 
protocolo de atividades produzidos por eles; 

9. Perguntar aos alunos se eles pesquisaram sobre a história 
de seus sobrenomes; 

10. Incentivar os alunos a pesquisarem sobre a memória de 
seus familiares; 

11. Perguntar aos alunos se eles conhecem alguma história 
sobre suas famílias ancestrais para compartilhar com os 
colegas; 

12. Lembrar aos alunos a discussão sobre o Cabula, iniciada 
na aula anterior; 

13. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 
acerca dos povos bantos; 

14. Apontar relações da história do Cabula com os povos 

 
Recursos empregados: 

 
 

- Itan “A casa de ariuô”, 
do livro “Itan de Boca a 
Ouvido”; 
- Datashow; 
- Caixa de som; 
- Computador; 
-  Vídeo “Os Povos 
Bantos e a Língua 
Portuguesa”; 
- Conto “O pai e o filho”, 
do site Contafrica; 
- Reportagem “Beiru, 
esse nome tem história”, 
do jornal Beiru; 
- Vídeo “A História 
Completa dos Orixás”; 
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africanos de origem banto; 
15. Convidar os alunos para assistirem ao vídeo “Os Povos 

Bantos e a Língua Portuguesa”; 
16. Registrar palavras de origem banto no quadro e levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos acerca de seus 
significados; 

17. Convidar os alunos para ouvirem um conto africano de 
origem banto; 

18. Realizar a contação da narrativa intitulada “O Pai e o Filho”. 
19. Mediar o processo de interpretação do conto narrado, 

juntamente com a turma; 
20. Explicar aos alunos a importância de pesquisar sobre a 

história do bairro de origem, na busca pela própria história 
de vida; 

21. Perguntar aos alunos se eles pesquisaram sobre Beiru, 
conforme sugestão dada na aula anterior; 

22. Realizar a leitura da reportagem “Beiru, esse nome tem 
história”, do jornal Beiru; 

23. Dialogar sobre o conteúdo da reportagem; 
24. Indicar a relação do bairro Beiru com a chegada de povos 

africanos iorubás; 
25. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca dos povos iorubás; 
26. Apresentar imagens representativas dos povos iorubás 

(gramática, culinária e o universo dos orixás); 
27. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca dos orixás; 
28. Convidar os alunos para assistirem ao vídeo “A História 

Completa dos Orixás”; 
29. Registrar no quadro os nomes dos orixás exibidos no 

vídeo; 
30. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca dos orixás conhecidos por eles; 
31. Convidar um voluntário para produzir um registro (protocolo 

de atividades) sobre a aula de hoje, para socializar na 
próxima aula. 

Referências 
  
PÓVOAS, Ruy do Carmo. Itan de Boca a Ouvido. Ilhéus: UESC, 2004. 
 
TIRADENTES, J. A.; SILVA, Denise Rampazzo da. Sociedade em construção: história e 
cultura afro-brasileira: o negro na formação da sociedade nacional: fundamental 1. São 
Paulo: Gráfica e Editora Direção, 2009. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3n7l3eYYZNI 
 
http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/omushamane-nokanona/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N9bDnMS1vpg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3n7l3eYYZNI
http://contafrica.org/pt/contes/conte-pt/omushamane-nokanona/
https://www.youtube.com/watch?v=N9bDnMS1vpg
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APÊNDICE G – PLANO DE AULA DO 3º DIA 
 

PLANO DE AULA 03 

Tema Transversal – Contos e encantos de narrativas iorubás 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos) 

Data: 24/10/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 Língua portuguesa: 
- Leitura e interpretação de 
contos africanos e Itan; 
 
 História: 
- Povos iorubás: orixás 
 
 Artes 
- Desenho; 

- Pintura;  

- Recorte e colagem. 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Conhecer a literatura dos contos africanos e itan; 

 Interpretar as narrativas apresentadas; 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores trazidos nas 
narrativas; 

 Estimular a criatividade e a autoria; 

 Valorizar a história e a cultura afro-brasileira. 
 

 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio da 
participação das atividades. 

 
Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e arrumação da turma em círculo; 
2. Contar o itan “A mudança e o coração” 
3. Mediar o processo de interpretação do itan 

narrado, juntamente com a turma, destacando a 
importância da mudança “de dentro para fora”; 

4. Estimular os alunos a praticarem os 
ensinamentos deste itan no dia-a-dia, inclusive 
na sala de aula; 

5. Pedir aos alunos para desenharem um coração 
e escreverem dentro dele verbos e/ou coisas 
que eles desejam melhorar em suas vidas; 

6. Convidar os alunos voluntários para 
apresentação do protocolo de atividades 
produzidos por eles; 

7. Convidar os alunos para participarem da 
dinâmica “Adivinha quem é?”: 
 
1º momento: Convidar três voluntários para 
serem leitores das descrições; 
2º momento: Explicar aos alunos que a missão 
é adivinhar, nas descrições a serem lidas, três 
dos orixás que serão estudados no próximo 
conto; 
3º momento: Apresentar uma caixa aos alunos 
e pedir aos três estudantes para retirarem três 
papéis dobrados de dentro dela; 
4º momento: Pedir para que cada participante 
leia a descrição selecionada, em voz alta, para 
toda a turma; 
5º momento: Perguntar ao educando se ele 
sabe quem é o orixá descrito; 
6º momento: Caso o aluno não saiba 

 
Recursos empregados: 
 
- Itan “A mudança e o coração”, do 
livro “Itan de Boca a Ouvido” 
 
- Conto “O Caçador do Povo que 
enfrentou o pássaro tenebroso”, 
do livro “Ifá, o adivinho”; 
 
- Lápis; 
- Borracha; 
- Lápis de cor; 
- Hidrocor; 
- Giz de cera; 
- Papel ofício. 
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responder, pedir que ele lance a pergunta para 
a turma, dizendo “Turma, adivinha quem é?” 
7º momento: Mediar o processo de 
adivinhação dos orixás, juntamente com a 
turma; 
8º momento: Após a adivinhação dos orixás, 
apresentar uma imagem dos mesmos aos 
alunos. 
 

8. Narrar o conto “O Caçador do Povo que 
enfrentou o pássaro tenebroso”; 

9. Mediar o processo de interpretação do conto 
narrado, juntamente com a turma; 

10. Apresentar perguntas sobre o conto narrado, no 
quadro, para resolução junto com a turma; 

11. Auxiliar os alunos durante as atividades 
referentes aos desenhos dos personagens do 
conto narrado, indicadas no exercício anterior; 

12. Estimular os alunos a produzirem os 
personagens conforme as cores, as 
características e os ambientes dos orixás – 
indicados no início da aula – e valorizando suas 
autorias nas produções; 

13. Realizar uma votação para o nome do museu 
virtual; 

14. Explicar aos alunos que o nome do museu será 
definido juntamente com as duas turmas do 4º 
ano; 

15. Convidar um voluntário para produzir um 
registro (protocolo de atividades) sobre a aula 
de hoje, para socializar na próxima aula. 

Referências 
 

PÓVOAS, Ruy do Carmo. Itan de Boca a Ouvido. Ilhéus: UESC, 2004. 
 
PRANDI, Reginaldo. Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que vieram para o 
Brasil com os escravos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002. 
 



188 

 

APÊNDICE H – PLANO DE AULA DO 4º DIA 
 

PLANO DE AULA 04 

Tema Transversal – Narrativas iorubás e suas simbologias 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos) 

Data: 31/10/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 Língua portuguesa: 
- Leitura e interpretação de 
contos africanos e Itan; 
 
 História: 
- Povos iorubás: orixás; 
 
 Matemática 
- Formas geométricas; 
 
 
 Artes 
- Oficina de objetos de mão; 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Valorizar a literatura dos contos africanos e itan; 

 Interpretar as narrativas apresentadas; 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores trazidos 
nas narrativas; 

 Conhecer os símbolos e as características dos 
orixás estudados; 

 Colorir e ornamentar símbolos e objetos de mão 
dos orixás; 

 Estimular a criatividade e a autoria; 

 Reconhecer a história e a cultura afro-brasileira. 
 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio 
da participação das atividades. 
 

 
Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e arrumação da turma em círculo; 
2. Convidar os alunos voluntários para apresentação 

do protocolo de atividades produzidos por eles; 
3. Contar o itan “O desejo de Gadamu”; 
4. Mediar o processo de interpretação do itan 

narrado, juntamente com a turma, destacando a 
importância do companheirismo, da família e dos 
amigos; 

5. Estimular os alunos a praticarem os ensinamentos 
deste itan no dia-a-dia, inclusive na sala de aula; 

6. Pedir aos alunos para criarem um final para o itan 
narrado, por meio da escrita e do desenho de 
Gadamu; 

7. Narrar o conto “No final, como os orixás vieram 
para o Brasil”; 

8. Mediar o processo de interpretação do conto 
narrado, juntamente com a turma; 

9. Levantamento dos conhecimentos prévios dos 
alunos acerca dos símbolos e objetos de mão dos 
orixás; 

10. Registrar no quadro o nome dos orixás indicados 
na narrativa e destacar as suas 
simbologias/objetos de mão, com suas respectivas 
cores; 

11. Apresentar desenhos de objetos de 
mão/armamentos dos orixás para os alunos; 

12. Convidar os alunos para colorirem e 

 
Recursos empregados: 
 
- Itan “O desejo de Gadamu”, 
do livro “Itan de Boca a 
Ouvido”; 
 
- Conto “No final, como os 
orixás vieram para o Brasil”, do 
livro “Ifá, o adivinho”; 
 
- Conto “O Beira-Mar”, do livro 
“Contos Crioulos da Bahia”; 
 
- Papel celofane vermelho, 
amarelo, verde e azul; 
- Papel crepom marrom; 
- Durex vermelho, verde, 
amarelo e azul; 
- Cola Glíter colorida; 
- Tinta guache colorida; 
- Papel laminado prata; 
- Papel ofício; 
- Pincel ou cotonete; 
- Palito de picolé; 
- Lápis; 
- Borracha; 
- Lápis de cor; 
- Hidrocor; 
- Giz de cera; 
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ornamentarem os objetos de mão dos orixás por 
meio da pintura, do recorte e da colagem; 

13. Estimular os alunos para socializarem suas 
produções com os demais colegas; 

14. Levantamento dos conhecimentos prévios dos 
alunos acerca dos ibejis; 

15. Explicar a relação do sincretismo religioso que 
envolveu o catolicismo e o Candomblé, tendo seus 
reflexos na sociedade atual; 

16. Narrar o conto “O Beira-Mar”; 
17. Explicar aos alunos a relação existente entre os 

erês e as crianças, com o destaque para seus 
gostos por doces e por brincadeiras; 

18. Convidar os alunos para a dinâmica: “Ser criança 
é...”; 
1º momento: Estimular os alunos a escreverem 
um texto sobre “ser criança”; 
2º momento: Convidar os alunos para 
desenharem e pintarem os erês (meninos e/ou 
meninas); 
3º momento: Pedir para os alunos desenharem 
também os brinquedos e os doces que eles mais 
gostam; 
4º momento:  Convidar os alunos para 
apresentarem suas produções aos colegas; 
5º momento:  Distribuir doces para a turma. 

19. Realizar uma votação para o nome do museu 
virtual; 

20. Explicar aos alunos que o nome do museu será 
definido juntamente com as duas turmas do 4º 
ano; 

21. Convidar um voluntário para produzir um registro 
(protocolo de atividades) sobre a aula de hoje, 
para socializar na próxima aula. 

- Tesoura sem ponta; 
- Cola branca; 
-Fita adesiva. 
 

Referências 
 

MESTRE DIDI. Contos Crioulos da Bahia. Salvador: Núcleo Cultural Níger Okàn, 2004. 
 
PÓVOAS, Ruy do Carmo. Itan de Boca a Ouvido. Ilhéus: UESC, 2004. 
 
PRANDI, Reginaldo. Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que vieram para o Brasil com 
os escravos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002. 
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APÊNDICE I – PLANO DE AULA DO 5º DIA 
 

PLANO DE AULA 05 

Tema Transversal – Tecendo artes, costurando histórias: vestindo e ornamentando 
os personagens 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos) 

Data: 07/11/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 
 Língua portuguesa: 
- Leitura e interpretação de 
contos africanos; 
 
 História: 
- Povos iorubás: orixás; 
 
 
 Artes 
- Oficina de desenho e 
ornamentação das indumentárias 
dos personagens 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Conhecer a literatura dos contos africanos; 

 Interpretar as narrativas apresentadas; 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores trazidos 
nas narrativas; 

 Desenhar e colorir personagens das narrativas 
estudadas; 

 Ornamentar vestimentas dos personagens 
estudados nas aulas; 

 Estimular a criatividade e a autoria; 

 Valorizar a história e a cultura afro-brasileira; 

 Reconhecer a diversidade cultural africano-
brasileira. 
 

 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio 
da participação das atividades. 
 

 

Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e arrumação da turma em círculo; 
2. Convidar os alunos voluntários para apresentação do 

protocolo de atividades produzidos por eles; 
3. Solicitar alunos voluntários para produção do protocolo 

de atividades sobre esta aula; 
4. Narrar o conto “Oxalá aclamado chefe de todos os 

orixás”; 
5. Mediar o processo de interpretação do conto narrado, 

juntamente com a turma; 
6. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca das vestimentas dos personagens trabalhados: 
os orixás; 

7. Apresentar um mural com a indicação das cores 
correspondentes às vestimentas dos orixás discutidos; 

8. Distribuir desenhos de orixás para os alunos e estimulá-
los a identificar os seus respectivos nomes e 
armamentos; 

9. Convidar os alunos para colorirem e ornamentarem os 
desenhos recebidos, por meio da pintura, do recorte e 
da colagem; 

10. Estimular os alunos a socializarem suas produções com 
os demais colegas; 

 
Recursos empregados: 
 
- Conto “Oxalá aclamado 
chefe de todos os 
orixás”, do livro “Contos 
Afro-brasileiros”; 
 
- Papel ofício; 
- Papel cartolina branco; 
- Papel carmem amarelo, 
azul, vermelho, verde e 
lilás; 
- Papel laminado prata e 
azul marinho; 
- Papel celofane 
vermelho, amarelo, verde 
e azul; 
- Papel crepom marrom, 
vermelho, amarelo, azul 
e verde; 
- Papel bala 
seda/nacarado rosa; 
- Papel came verde claro; 
-Emborrachado com 
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11. Realizar uma votação para o nome do museu virtual; 
12. Explicar aos alunos que o nome do museu será definido 

juntamente com as duas turmas do 4º ano; 
13. Convidar os alunos para dialogar a respeito das 

narrativas estudadas ao longo das aulas; 
14. Registrar, no quadro, os nomes das narrativas 

estudadas; 
15. Identificar, juntamente com os alunos, as narrativas que 

ainda não possuem produções artísticas feitas por eles 
e/ou alguns deles; 

16. Explicar aos alunos a importância da autoria dos 
mesmos para produção do museu virtual deles; 

17. Destacar a ausência da entrega de protocolos de 
atividades relacionados a algumas aulas;  

18. Dividir a sala em grupos e solicitar dos mesmos: 
a) a escolha da história/personagem a ser 
confeccionado(a) por meio do desenho; 
b) a produção o protocolo de atividades da aula 
relacionada a narrativa escolhida, a ser produzido por 
um ou mais relatores da equipe; 

19. Estimular os alunos a desenharem, colorirem e 
ornamentarem os personagens das narrativas 
selecionadas na discussão; 

20. Incentivar os alunos a apresentarem suas produções 
artísticas para a turma. 

 

glíter: vermelho, azul e 
lilás; 
- Cordão colorido: 
branco, amarelo, lilás 
claro e vermelho; 
- Bico bordado: branco, 
vermelho, amarelo, lilás e 
azul; 
- Fita cetim colorida: 
vermelho, amarelo, 
dourado, verde, azul, 
lilás, preto e branco; 
- Lã colorida: verde, 
vermelho, amarelo, rosa, 
azul, lilás, preto e bege; 
- Fitilho plástico colorido: 
azul, vermelho e verde; 
- Durex colorido: 
vermelho, verde escuro, 
amarelo e azul escuro; 
- Cola Glíter colorida: 
vermelho, verde, azul, 
amarelo, dourado, rosa, 
prata, marrom e branco;  
- Massa de modelar 
colorida; 
- Lápis; 
- Borracha; 
- Lápis de cor; 
- Hidrocor; 
- Giz de cera; 
- Tesoura sem ponta; 
- Cola branca; 
- Cola silicone líquida; 
- Fita crepe. 

Referências 
 

BRAGA, Júlio Santana. Contos afro-brasileiros. Salvador: Fundação Cultural do Estado 

da Bahia, 1980. 
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APÊNDICE J – PLANO DE AULA DO 6º DIA 
 

PLANO DE AULA 06 

Tema Transversal – Improvis(a)ção: contação de histórias com o teatro de varetas 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos) 

Data: 21/11/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 
 Língua portuguesa: 
- Leitura e interpretação de 
contos africanos e Itan; 
 
 História: 
- Civilizações africanas: bantos e 
nagôs; 
 
 Artes 
- Teatro de varetas; 
- Improvisação teatral; 
- Desenho; 
- Recorte e colagem. 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Experienciar a improvisação teatral com o teatro 
de varetas; 

 Encenar narrativas africanas; 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores trazidos 
nas narrativas; 

 Estimular a criatividade e a espontaneidade; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Valorizar a história e a cultura afro-brasileira; 
 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio 
da participação das atividades. 

 
Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e arrumação da turma em círculo; 
2. Destacar a ausência da entrega de protocolos de 

atividades de algumas aulas;  
3. Explicar aos alunos a importância da autoria dos 

mesmos para produção do museu virtual deles; 
4. Realizar uma votação para o nome do museu virtual; 
5. Explicar aos alunos que o nome do museu será definido 

juntamente com as duas turmas do 4º ano; 
6. Convidar os alunos para a exposição das produções 

artísticas realizadas nas aulas; 
7. Estimular os alunos a exporem aos visitantes os seus 

entendimentos em relação às narrativas estudadas; 
8. Apresentar o museu virtual aos alunos e convidá-los 

para navegarem no portal; 
9. Mediar o processo interativo dos educandos no museu; 
10. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca do teatro de varetas; 
11. Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

sobre a improvisação; 
12. Explicar aos alunos o que é teatro de varetas e os 

objetivos da improvisação do teatro, considerando a 
valorização de textos sem ensaios e memorizações; 

13. Realizar uma contação de história, com o teatro de 
varetas, baseada no relato da experiência do projeto em 
sala de aula; 

14. Apresentar um palco para o teatro de varetas e 
socializar com os alunos o processo de produção do 
mesmo, os materiais necessários e as sugestões para 

 
Recursos empregados: 

 
-Conto “Como a 
Sabedoria se Espalhou 
pelo Mundo”, do livro 
“O Amuleto Perdido”; 
 
-Conto “A vitória do 
Papagaio”, do livro 
“Contos Afro-
brasileiros”; 
 
- Itan “A casa de ariuô”, 
do livro “Itan de Boca a 
Ouvido”; 
 
- Conto “O pai e o filho”, 
do site Contafrica; 
 
- Itan “A mudança e o 
coração”, do livro “Itan de 
Boca a Ouvido”; 
 
- Conto “O Caçador do 
Povo que enfrentou o 
pássaro tenebroso”, do 
livro “Ifá, o adivinho”; 
 
- Itan “O desejo de 
Gadamu”, do livro “Itan 
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utilização do mesmo; 
15. Convidar os alunos para participarem do teatro de 

varetas por meio da improvisação “Contar uma história 
e representá-la”: 
 
1º momento: Dividir a turma em 03 equipes; 
 
2º momento: Realizar a escolha das histórias por meio 
de sorteio, envolvendo as narrativas estudadas em sala; 
 
4º momento: Explicar aos alunos que eles terão que 
dividir tarefas entre os membros da equipe, agregando 
as seguintes etapas: estudo do texto, confecção e 
divisão dos personagens de varetas, escolher um 
narrador e produzir um diário sobre a divisão de 
atividades; 
 
5º momento: Explicar aos alunos que eles deverão 
representar as narrativas sorteadas por meio do 
improviso: durante a apresentação, o(s) narrador(es) 
ficam do lado da área do palco e conta(m) a história, 
como um comando para que os demais integrantes 
improvisem diálogos e ações para os personagens de 
varetas; 
 
6º momento: apresentar o espaço para que os alunos 
representem as histórias por meio do teatro de varetas; 

 
16. Convidar um voluntário para produzir um registro 

(protocolo de atividades) sobre a aula de hoje, para 
socializar na próxima aula. 

de Boca a Ouvido”; 
 
- Conto “No final, como 
os orixás vieram para o 
Brasil”, do livro “Ifá, o 
adivinho”; 
 
- Conto “O Beira-Mar”, do 
livro “Contos Crioulos da 
Bahia”; 
 
- Conto “Oxalá aclamado 
chefe de todos os 
orixás”, do livro “Contos 
Afro-brasileiros”; 
 
- Voz; 
- Datashow; 
- Computador com 
internet; 
- Palito de picolé; 
- Lápis; 
- Borracha; 
- Lápis de cor; 
- Hidrocor; 
- Giz de cera; 
- Tesoura sem ponta; 
- Cola branca; 
- Cola silicone líquida; 
- Fita crepe. 
- Caixa de papelão (palco 
do teatro de varetas); 
- Papel ofício; 
- Papel cartolina branco; 
- Papel carmem amarelo, 
azul, vermelho, verde e 
lilás; 
- Papel laminado prata; 
- Papel celofane 
vermelho, amarelo, verde 
e azul; 
- Papel crepom marrom, 
vermelho, amarelo, azul 
e verde; 
-Emborrachado com 
glíter: vermelho, azul e 
lilás; 
- Fita cetim colorida: 
vermelho, amarelo, 
dourado, verde, azul, 
lilás, preto e branco; 
- Lã branca; 
- Fitilho plástico colorido; 
- Durex colorido: 
vermelho, verde escuro, 
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amarelo e azul escuro. 

Referências 
 

BRAGA, Júlio Santana. Contos afro-brasileiros. Salvador: Fundação Cultural do Estado 
da Bahia, 1980. 
 
MESTRE DIDI. Contos Crioulos da Bahia. Salvador: Núcleo Cultural Níger Okàn, 2004. 
 
NOVELLY, Maria C. Jogos teatrais para grupos e sala de aula. Campinas, SP: 
Papirus, 1994. 
 
PÓVOAS, Ruy do Carmo. Itan de Boca a Ouvido. Ilhéus: UESC, 2004. 
 
PRANDI, Reginaldo. Ifá, o adivinho: histórias dos deuses africanos que vieram para o 
Brasil com os escravos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002. 
 
SACRANIE, Magdalene. O amuleto perdido e outras lendas africanas. São Paulo: 
Panda Books, 2010. 
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APÊNDICE L – PLANO DE AULA DO 7º DIA 
 

PLANO DE AULA 07 

Tema Transversal – Literatura africana e tecnologias: do Beiru para o Mundo 

Público-alvo: turmas do 4° ano A(35 alunos) e B(35 alunos) 

Data: 28/11/2016, nos turnos matutino e vespertino 

 
Conteúdos de Ensino: 
 
 
 
 Língua portuguesa: 
- Leitura e interpretação de itan; 
 
 
 Educação e Tecnologias. 
 
 
 

 
Objetivos / Competências: 
 

 Dialogar sobre ensinamentos e valores das 
narrativas estudadas em sala de aula; 

 Estimular o exercício de apreciar a arte; 

 Desenvolver a interação entre os pares e a 
interatividade no museu; 

 Valorizar a história e a cultura afro-brasileira; 
 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados por meio 
da participação das atividades. 
 

 
Estratégias de ensino:  
 

1. Acolhimento e arrumação da turma em círculo; 
2. Contar o itan “A feiura e a boniteza”; 
3. Mediar o processo de interpretação do itan 

narrado, juntamente com a turma, destacando a 
importância do respeito ao olhar do outro sobre 
as coisas e as situações da vida; 

4. Estimular os alunos a praticarem os 
ensinamentos deste itan no dia-a-dia, inclusive 
na sala de aula; 

5. Convidar os alunos para acessarem o museu 
virtual, no menu diário das aulas, a fim de 
comentarem sobre as produções artísticas e 
literárias das turmas A e B, considerando os 
ensinamentos estudados no itan anterior; 

6. Destacar a ausência da entrega dos protocolos 
de atividades de algumas aulas e por isso, 
estimular os alunos a realizarem esta produção 
escrita no museu virtual;  

7. Estimular os alunos a navegarem no museu e 
darem sugestões e críticas a respeito das cores 
e de possíveis novidades a serem 
acrescentadas; 

8. Mediar o processo interativo dos educandos no 
museu; 

9. Convidar os alunos a produzirem o protocolo de 
atividades na aula de hoje, no museu virtual. 

 
Recursos empregados: 
 

 
- Itan “A feiura e a boniteza”, do 
livro “Itan de Boca a Ouvido”; 
 
- Voz; 
- Datashow; 
- Computador com internet. 
 

Referências 
 
PÓVOAS, Ruy do Carmo. Itan de Boca a Ouvido. Ilhéus: UESC, 2004. 
 
Link: http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai 

http://museuafricaqui.wixsite.com/mucai
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ANEXO 01 – REGISTROS NA LOUSA ESCOLAR – 1ª AULA 
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ANEXO 02 – REGISTROS NA LOUSA ESCOLAR – 2ª AULA 
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ANEXO 03 – REGISTROS NA LOUSA ESCOLAR – 3ª AULA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

 

ANEXO 04 – REGISTROS NA LOUSA ESCOLAR – 4ª AULA 
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ANEXO 05 – REGISTROS NA LOUSA ESCOLAR – 6ª AULA 
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ANEXO 06 – REGISTROS NA LOUSA ESCOLAR – 7ª AULA 
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ANEXO 07 - REGISTROS DA ATIVIDADE “SER NEGRO É...” 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 07 
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ANEXO 08 – REGISTROS DA ATIVIDADE “SABER CONVERSAR É...” 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 08 
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ANEXO 09 – ATIVIDADE “REFLEXÕES SOBRE DESEJOS DE MUDANÇAS” 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 09  
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ANEXO 10 – RECONTOS DO ITAN “O DESEJO DE GADAMU” 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 10 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 10 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 10 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 10 
 

 
 

 
2
1
2
 



213 

 

ANEXO 11 – REGISTROS DA ATIVIDADE “SER CRIANÇA É...” 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 

 
 

 

2
1
8
 



219 

 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 11 
 

 
 
 

 

2
2
7
 



228 

 

ANEXO 12 – REGISTROS DA ATIVIDADE “A NATUREZA EM MIM” – 4º A 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 12 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 12 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 12 
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ANEXO 13 – REGISTROS DA ATIVIDADE “A NATUREZA EM MIM” – 4º B 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 13 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 13 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 13 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 13 
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ANEXO 14 – PRODUÇÕES DA OFICINA DE DESENHO  
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 14 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 14 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 14 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 14 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 14 
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ANEXO 15 – ILUSTRAÇÕES PARA A OFICINA DE OBJETOS DE MÃO E SÍMBOLOS DOS ORIXÁS  
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 15 
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ANEXO 16 - ILUSTRAÇÕES PARA A OFICINA DE INDUMENTÁRIAS 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 16 
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ANEXO 17 – PRODUÇÕES DA OFICINA DE OBJETOS DE MÃO E SÍMBOLOS DOS ORIXÁS 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 17 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 17 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 17 
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ANEXO 18 – PRODUÇÕES DA OFICINA DE INDUMENTÁRIAS 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 18 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 18 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 18 
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ANEXO 19 – PRODUÇÕES DA OFICINA DE IMPROVISAÇÃO TEATRAL COM O TEATRO DE VARETAS 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 19 
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ANEXO 20 – PROTOCOLO DE ATIVIDADES – 1ª AULA 
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ANEXO 21 – PROTOCOLO DE ATIVIDADES – 2ª AULA 
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ANEXO 22 – PROTOCOLO DE ATIVIDADES – 5ª AULA 
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ANEXO 23 – PROTOCOLO DE ATIVIDADES – 6ª AULA 
 
 
 

 



261 

 

ANEXO 24 – PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO MUCAI: SALA 
INTERATIVA 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 24 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 24 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 24 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 24 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO 24 
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ANEXO 25 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:  
 DIÁRIO DA AULA Nº 01 
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ANEXO 26 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:  
 DIÁRIO DA AULA Nº 02 
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ANEXO 27 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:  
 DIÁRIO DA AULA Nº 03 
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ANEXO 28 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:  
 DIÁRIO DA AULA Nº 04 
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ANEXO 29 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:   
DIÁRIO DA AULA Nº 05 
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ANEXO 30 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:   
DIÁRIO DA AULA Nº 06 
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ANEXO 31 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES NO MUCAI:   
DIÁRIO DA AULA Nº 07 

 
 

 

 
 


