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RESUMO: 

 

Este trabalho consiste em um relato etnográfico de uma experiência de estágio no 

contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID CAPES) 

ocorrida entre 2014 e 2017, no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 

(IEPIC) que se localiza no centro da cidade de Niterói. Trata-se de uma escola de 

formação de professores com uma grande tradição e que nos seus 182 anos de existência 

tem recebido um público majoritariamente feminino. Partindo da hipótese de que é 

fundamental discutir a questão racial no espaço escolar brasileiro, este trabalho 

apresenta algumas reflexões a partir da oficina de bonecas negras realizada na sala 

Griot. Antes da minha chegada ao IEPIC, a professora de geografia Perses Canellas, 

idealizadora da sala Griot, desenvolveu vários trabalhos acerca da questão racial e foi 

contemplada pelo projeto “A cor da cultura”. No entanto, com sua aposentaria, o espaço 

foi desativado sendo usado como depósito de materiais que poderiam, inclusive, ser 

descartados por conta do seu estado de conservação deteriorado. Neste texto, pretendo 

descrever a história da sala Griot, seu processo de reinauguração, e apresentar o relato 

de uma experiência pedagógica: a oficina de bonecas negras que teve por objetivo 

contribuir para construção de práticas pedagógicas voltadas para uma educação 

antirracista. 

 

Palavras-chaves: Cultura Afro-Brasileira; Educação antirracista; Lei 10.639/03; 

Bonecas Negras; Sala Griot. 
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ABSTRACT: 

 

This work consists of an ethnographic report of a traineeship experience in the context 

of the PIBID (Institutional Scholarship Program for Teaching Initiation - CAPES), 

which took place between 2014 and 2017, at the Institute of Education Professor 

IsmaelCoutinho (IEPIC). This is a school of teacher training with a great tradition and 

that in its 182 years of existence has received a mainly female audience. Starting from 

the hypothesis that it is fundamental to discuss the racial question in the Brazilian 

school space, this work presents some reflections from the workshop of black dolls with 

black protagonism realized in the room Griot.Before my arrival at the IEPIC, the 

geography teacher Perses Canellas, creator of the Griot room, developed several works 

on the racial issue and used the project "The Color of Culture". This culture project of 

appreciation of Afro-Brazilian culture has existed since 2004 and has been supported by 

some organizations: Canal Futura, Petrobras, the Information Center and 

Documentation of the Black Artist / CIDAN, the Ministry of Education / MEC, the 

Palmares Foundation, TV Globo and the Special Policy Secretariat Promotion of Racial 

Equality / SEPPIR. However, with her retirement, the space was deactivated being used 

as a deposit of materials that could even be discarded due to its deteriorated state of 

conservation. In this text, I intend to describe the story of the Griot room and the 

process of reopening this room, seeking to give it a new life and to report the black doll 

workshop that aimed to contribute to antiracist education. 

 

Keywords: Afro-Brazilian Culture; Antiracist education; Law 10.639 / 03; Black dolls; 

Griot room. 
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Introdução 

 

É realidade que a atual sociedade brasileira está inserida num contexto racista e 

conservador no qual os negros, grande parcela da população, encontram-se situados na 

base da pirâmide social.  O fato se deu historicamente, com o evento da colonização, 

que por sua vez, deixou uma herança discriminatória e etnocêntrica no âmbito das 

mentalidades e, deste modo, o legado racista se perpetuou (MUNANGA, 2005). 

Entendo dessa forma que, por meio da educação, numa perspectiva libertadora e 

antirracista de tomada de consciência, esse quadro pode ser mudado. É com essa 

proposta que a Lei Federal nº 10.639/03, fruto da luta antirracista do Movimento Negro, 

surge com o objetivo de estimular uma nova epistemologia que revele a participação 

fundamental dos negros na construção histórico-cultural do país. Porém, podemos 

perceber que existe uma necessidade de real efetividade da lei, e que tal efetividade 

esbarra nas dificuldades encontradas na estrutura educacional brasileira. Essas 

dificuldades se devem, entre outros fatores, a lacunas na formação de professores e 

materiais didáticos adequados para desenvolver um trabalho didático-pedagógico sobre 

as culturas africanas e afro-brasileiras. 

Esta monografia pretende contemplar novas possibilidades acerca do ensino de 

Sociologia e de como esse ensino pode contribuir de forma significativa para uma 

educação antirracista, tal como determina a Lei Federal nº 10.639/03. Do ponto de vista 

metodológico, o trabalho é produto da reconstituição da experiência desenvolvida no 

IEPIC, com a recuperação de dados relativos ao processo, e da realização de duas 

entrevistas. A primeira, com Perses Canellas, professora de geografia do IEPIC e 

idealizadora da sala Griot, foi realizada no dia 15/11/2017. E a outra, foi realizada por e-

mail em 19/11/2017, com Lídice Guerrieiro, professora e supervisora do PIBID de 

sociologia do IEPIC, e responsável pela reinauguração da sala Griot.  

No primeiro capítulo realizei um breve balanço bibliográfico no sentido de 

apresentar algumas reflexões em torno de uma educação antirracista. Considerando a 

escola como um importante espaço de socialização, tomei como foco a discussão acerca 

da possibilidade de uma educação antirracista como práxis transformadora diante da 

realidade de desigualdade racial. 

No segundo capítulo, abordo a história da sala Griot no IEPIC a partir da 

trajetória da professora Perses Canellas, sua idealizadora e fundadora. No terceiro 

capítulo descrevi o processo de reinauguração da sala Griot e a realização da oficina de 
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bonecas negras. A proposta didático-pedagógica realizada pretendeu promover um 

reconhecimento positivo das identidades afro-brasileiras, bem como discutir a 

possibilidade da utilização de elementos lúdicos no ensino de Sociologia, a fim de 

instrumentar as alunas nas suas práticas futuras, como professoras da educação infantil.  

Nas considerações finais retomo alguns dos principais temas e questões discutidos neste 

trabalho. 
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Capítulo-1- Algumas discussões teóricas sobre as relações étnico-raciais no Brasil. 

 

Gostaria de iniciar o primeiro capítulo apresentando algumas reflexões sobre as 

relações étnico-raciais no Brasil para depois tratar das suas repercussões no espaço 

escolar brasileiro.  

Como já foi assinalado, a atual sociedade brasileira está inserida num contexto 

racista e conservador no qual os negros, grande parcela da população, encontra-se 

situada na base da pirâmide social.  Tal fato se dá historicamente com o advento da 

colonização, que por sua vez, deixou uma herança discriminatória e, assim, o racismo se 

perpetua até hoje. Precisamos analisar como funciona essa estrutura racista, que no 

Brasil assume particularidades que não podem passar despercebidas.  

Em primeiro lugar, precisamos é necessário tecer algumas considerações sobre a 

noção de raça. No final do século XIX e, sobretudo, no começo do século XX, com a 

ascensão do evolucionismo, as diferenças étnicas passaram por uma interpretação 

biologizante. O conceito de raça, nesse sentido, é designado para definir de forma 

determinante características físicas e até mesmo as psicológicas. Um grande propagador 

dessas ideias foi Cesare Lombroso, criminologista. Desta forma, a inferioridade do 

negro ganhava legitimidade científica, racional, numa clara e objetiva forma de 

hierarquização e dominação de um povo sobre o outro. Sendo assim ganham 

centralidade aspectos que naturalizam e subalternizam povos de origem africana, 

“diferentes” dos brancos europeus.  

Assim, o termo raça, baseado em características biológicas, foi utilizado para 

legitimar argumentos pautados no racialismo, produzindo uma hierarquização entre os 

povos.  

No Brasil, a partir das décadas de 20 e 30, com a intenção de projetar a nação 

mundialmente, a grande aposta foi a valorização da miscigenação positiva para 

fortalecer a ideia de uma harmonia social entre os diferentes grupos. Para Kabengele 

Munanga, o mito da democracia racial brasileira ‘‘funciona como uma crença, uma 

verdadeira realidade, uma ordem’’ (Munanga, 2010, p.1). 

Assim uma nova ideologia começa a ser propagada difundindo a imagem de um 

Brasil tolerante em relação à miscigenação, reforçando a visão de que não é um país 

racista, sobretudo se comparado aos Estados Unidos e a África do Sul durante o período 

do Apartheid.  
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O mito da democracia racial contribui, assim, para fortalecer no imaginário 

coletivo a visão de uma nação cordial, de difícil tratamento e percepção que precisa ser 

desconstruída. Quanto mais a sociedade, a escola e o poder público negam a existência 

do racismo entre nós, mas ele se perpetua, influenciando mentalidades, subjetividades, 

visões e comportamentos.  O abismo racial existente no Brasil vem sendo verificado 

através de estudos acadêmicos, e das recentes estatísticas produzidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estas, comparam as condições de vida, 

emprego, saúde, escolaridade, entre outros índices de desenvolvimento humano, vividos 

por negros e brancos, comprovando a existência de uma grande desigualdade racial em 

nosso país. Essa desigualdade é fruto da estrutura racista, somada à exclusão social e às 

desigualdades socioeconômicas que atingem toda a população brasileira e, de forma 

contundente, à população negra.  

Tendo em vista a forma como o racismo opera em nossa sociedade é que 

militantes do Movimento Negro e muitos intelectuais negros defendem ainda o uso do 

termo raça para tratar a realidade dos negros no Brasil. Muito embora concordem com 

os atuais estudos da genética que afirmam não existirem raças humanas, defendem o uso 

simbólico e político do termo para chamar atenção para esta problemática. Na realidade, 

eles propõem uma ressignificação política positiva do mesmo, construída a partir da 

análise do tipo de racismo predominante na sociedade brasileira e considerando a sua 

dimensão histórica e cultural.  Por outro lado, a utilização do termo étnico-racial, nos 

meios acadêmicos, demonstra a preocupação em considerar a multiplicidade de 

dimensões e questões que envolvem a história, a cultura e a vida dos negros no Brasil.  

É preciso também um olhar mais crítico acerca do mito da democracia racial que 

fortaleceu no inconsciente coletivo, conforme já mencionado, uma ideologia da unidade 

do povo brasileiro, pautada na ideia de uma harmonia social nos relacionamentos entre 

os diferentes grupos étnicos, difícil de ser desconstruída. Além disso, contribuiu para 

conformar o “racismo à brasileira”, que ocorre de forma velada, dissimulada, negando a 

existência do preconceito e da discriminação racial, ou considerando-os brandos, 

irrelevantes. Ao afirmar de modo superficial e sem questionamentos uma certa 

harmonia racial, joga-se para o plano individual os possíveis conflitos que possam 

ocorrer. Outra face perversa dessa ideologia manifesta-se quando apropriadas pelos 

próprios indivíduos subalternizados levando-os a reproduzir preconceitos e atitudes 

discriminatórias dirigidas ao seu próprio grupo étnico, o que, também, lhes causa a 

própria autonegação (FANON, 2008). 
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Notamos aí mais uma vez a influência do discurso da democracia racial no 

imaginário dos brasileiros inclusive, entre os próprios negros e negras. Neste processo, 

não podemos deixar de lado a escola como instituição social e, como tal, constituída por 

atores sociais que carregam consigo esse imaginário da democracia racial que torna 

mais difícil o enfrentamento da questão. A escola, como importante instituição social, 

não está imune ao processo de reprodução dos discursos hegemônicos, podendo, 

inclusive, ter um papel importante na reprodução dos mesmos. Por isso mesmo, as 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais (2004) 

enfatizam a importância de oferecer uma resposta, na área da educação, à demanda das 

populações afrodescendentes, oferecer garantias de ingresso, permanência e sucesso na 

educação escolar e construir pedagogias que combatam a discriminação e valorizem o 

legado social e cultural deixado pelos africanos. 

 

 

1.1 Relações étnico-raciais no espaço escolar. 

 

Partindo da lei 10.639/03 que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, gostaria de propor 

algumas reflexões teóricas sobre a implementação da mesma no cotidiano escolar. 

Nessa direção, o documento das Diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e 

as reflexões dos autores Kabengele Munanga, Luiz Fernandes de Oliveira, Frantz Fanon 

e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva foram centrais. 

Início com Fanon (2010) para o qual os descendentes dos mercadores de 

escravos, dos senhores de ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas desumanidades 

provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e 

política de combater o racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo 

mantidos à margem, construir relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e 

se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Os professores, devem ser preparados 

em sua formação para lidar com a complexidade destas questões em suas práticas 

cotidianas.  

Como diz Munanga: 
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“Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, de 

professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio que a 

problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de discriminação 

delas resultadas colocam quotidianamente na nossa vida profissional” (2005 p.15). 

 

Desse modo, podemos afirmar que realmente, nós, licenciandos, futuros 

professores, não estamos preparados para lidar com tal temática em sala de aula, pois 

não recebemos uma educação escolar preocupada com a questão racial, ao contrário, 

recebemos uma educação eurocêntrica, que por consequência silencia o racismo, além 

de fortemente marcada pelo mito da democracia racial. Além disso, a formação 

universitária também não tem contemplado a contento a discussão das relações étnico-

raciais. 

A lei 10.639 tornou obrigatória a abordagem deste tema em sala de aula, 

somente em 2003 resultado de um longo processo de luta do movimento negro no Brasil 

ao longo de todo o século XX. Luiz Fernandes Oliveira (2014) assim avalia os desafios 

colocados pela lei: 

 

“Será visto que as tarefas que se impõem na disciplina de sociologia no Ensino Médio 

com a temática étnico-racial não se expressam simplesmente na aplicação da 

legislação, mas também na necessidade de um outro tipo de produção pedagógica e 

epistemológica que tenha um compromisso com uma educação antirracista” (2014 

p.82). 

 

O que o autor sinaliza é que a legislação propõe uma nova epistemologia 

curricular, pois aquela que está vigente, orienta-se por uma perspectiva eurocêntrica e 

que não dialoga com uma proposta de educação que amplie o debate sobre as questões 

antirracistas. A implementação da lei 10.639/03 requer um investimento na formação 

docente problematizando os referenciais teóricos até hoje praticados pela academia. 

Assim, para que haja uma (re)construção histórica alternativa e emancipatória, que 

procure desconstruir a perspectiva eurocêntrica imperante nos currículos e materiais 

didáticos, há muito trabalho a ser feito. 

Em outubro de 2004 foi publicado o documento das Diretrizes Curriculares 

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

Cultura Afro-Brasileira e Africana, que tem como propósito regulamentar a lei 
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10.639/03, e que discute o modelo de sociedade que nós queremos construir e que 

apresenta propostas didático-pedagógicas para orientar uma aproximação do tema. 

Este documento claramente assume um posicionamento político a favor de uma 

reparação histórica para com os negros brasileiros, em virtude do reconhecimento de 

uma dívida em relação a esses povos e ao seu papel na construção da nação brasileira. 

 

“Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias 

a essa população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de 

valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das 

competências e dos conhecimentos tidos como indispensáveis para continuidade nos 

estudos, de condições para alcançar todos os requisitos tendo em vista a conclusão de 

cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar como cidadãos responsáveis e 

participantes, além de desempenharem com qualificação uma profissão”. 

 

No ano de 2003, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou a SEPPIR - 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial que desenvolve o texto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais. A esse respeito, reproduzo as palavras da relatora 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva:  

 

“Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre ao 

disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir 

indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento 

de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional. Sem a intervenção 

do Estado, os postos à margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as 

estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, romperão o sistema meritocrático que 

agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão, fundada 

em preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados’ (2004 

p.11) 

 

Como mostra Petronilha, o Estado deve então intervir na realidade escolar, na 

medida em que está se revela reprodutora de uma sociedade pautada em garantir 

privilégios para alguns, integrantes de uma elite, ao passo que marginaliza outros, 

designados inferiores e ignorantes. Essas relações incidem nas vidas de uns e de outros, 

e nos modos de ser de todos os brasileiros. Afetando as escolas de todos os níveis de 

ensino, do básico ao superior. Em sua perspectiva, hierarquias, privilégios, desrespeitos, 

discriminação e racismo são ensinados;  
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O parecer coloca muitos desafios a serem enfrentados, pois pouco sabemos 

sobre as culturas negras. E conforme o texto destaca, elas não são estáticas, estão 

sempre em movimento, em mudança, e os processos de trocas culturais são dinâmicos 

no tempo e espaço.  A esse respeito cito trecho de um artigo escrito por Abreu e Mattos:  

 

“Em meio a tantos desafios, as “Diretrizes” têm aberto caminhos e nos feito pensar. A 

despeito de prognósticos pessimistas, é notório o crescimento do interesse de 

professores e secretarias de educação pela sua implementação, o que evidencia uma 

premente demanda social na luta contra o racismo. Algumas estratégias sugeridas 

pelas “Diretrizes” podem ajudar a aprofundar a discussão’’ (2008 p.15). 

 

Umas das sugestões das “Diretrizes’’ é a de sempre estarmos em diálogo com os 

movimentos negros e/ou com professores que já trabalhavam com essa temática antes 

mesmo da implementação da lei 10.639, pois através desses agentes a lei simbolizou a 

expressão da sua luta. Todavia, um dos grandes desafios é que a abordagem dessa 

temática não se limite ao engajamento de certos indivíduos e aos seus projetos pessoais 

de ação pedagógica, mas que se torne uma prática cotidiana, coletiva, incorporada de 

maneira estrutural, sistemática, permanente. 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva em entrevista ao jornal Brasil de Fato 

(2017) diz: 

 

“Existe uma publicação do Ministério da Educação (MEC), solicitada pela Unesco e 

feita em todas as regiões do país. A pesquisa foi coordenada pela professora Nilma 

Limo Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG), e mostra- e é 

também o que eu tenho observado- que aumentou consideravelmente o número de 

professores, negros e não-negros, preocupados com a educação das relações étnicos-

raciais. Entretanto, ainda continua dependendo de uma iniciativa individual do 

professor ou de um grupo de professores. É raro, difícil que essa seja uma política das 

escolas, e que está (disciplina) conste no plano político-pedagógico das instituições O 

que é mais frequente é a celebração, em novembro, do mês da Consciência Negra e de 

Zumbi dos Palmares, o herói mais celebrado. Então eu diria que as iniciativas 

individuais permanece.”1. 

 

É fundamental, trabalhar uma pedagogia antirracista de maneira estrutural, 

contínua e não somente restrita à comemoração da consciência negra no dia 20 de 

                                                           
1Https://www.brasildefato.com.br/2017/01/08/ensino-de-historia-da-africa-ainda-nao-esta-nos-planos-

pedagogicos-diz-professora/) 
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novembro, de modo folclórico, sem aprofundamentos, apenas uma vez no ano letivo. 

Ou, ainda, depender da iniciativa de um professor ou de um pequeno grupo empenhados 

em desenvolver ações nesta direção, muitas vezes, de modo isolado do restante da 

comunidade escolar.  
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Capítulo-2-O IEPIC e o espaço Griot 

 

O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) se localiza no centro 

da cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma escola de formação 

de professores (curso normal) com uma grande tradição no estado e que nos seus 182 

anos de existência tem recebido um público majoritariamente feminino. 

Através de uma entrevista gravada feita na casa da professora Perses Canellas, 

pude conhecer a trajetória da pessoa que idealizou e concretizou o projeto da sala Griot 

no ano de 2007 no IEPIC, assim como a história da sala e do espaço em questão. 

Perses é professora de geografia e já trabalhava com educação infantil voltada 

para valorização do negro e de combate ao racismo na sala de aula. Suas aulas estavam 

alinhadas com uma educação antirracista, proposta pensada por ela devido a uma 

especialização que fez no Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira 

(PENESB) da Universidade Federal Fluminense.  Ela conta que, no início do ano de 

2005, chegou uma notificação da Secretaria de Educação na escola sobre a aplicação da 

lei 10.639/03 que tornou o ensino da cultura africana e afro-brasileira tema obrigatório 

dos currículos escolares. Podemos observar o tempo que a escola levou até tomar 

conhecimento da lei. No mesmo ano, no IEPIC, a professora Perses foi acionada pela 

coordenação, na reunião sobre o plano pedagógico para desenvolver um trabalho nessa 

direção. Isso ocorreu devido à bagagem que a professora possuía sobre a temática e suas 

práticas em sala de aula, por já trabalhar com o projeto “A cor da cultura” na cidade de 

São Gonçalo. O plano ficou definido como: “Vamos discutir a África”. Como proposta, 

Perses levou os professores que estavam ligados ao programa PENESB para palestrar e 

fazer debates com todos os professores do IEPIC. 

Nas palavras de Perses: 

 

“Com a lei, gostando ou não, racista ou não, o cara teve que engolir, ele viu que não 

dava mais para ele falar as abobrinhas que eles viviam falando, não dava mais pra eles 

verem os alunos sendo chamados de macacos, king kong e os professores ficarem 

rindo” 

 

Dessa forma, a lei tem uma importância fundamental para discutir o racismo em 

sala de aula A lei coloca o problema em debate, ao mesmo tempo em que deixa os 
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professores, de alguma forma, amparados e protegidos por uma lei. Protegidos contra 

uma possível reação conservadora ou preconceituosa. 

No ano de 2007 surge um espaço denominado “ATICOM” (atividades 

complementares), como um mecanismo de complementar as aulas que os alunos não 

estavam tendo por conta de cortes que o Estado fez nas disciplinas. Foi então que Perses 

teve a ideia de trabalhar com a questão das relações étnico-raciais de maneira mais 

intensa e livre. No ano de 2008, esta atividade muda de nome para “Projetos”, mas 

permanece com a mesma proposta de complementar as disciplinas. Durante a entrevista, 

Perses demonstra que respostas dos alunos em relação ao projeto se deram de forma 

muito positiva. 

No ano de 2009, o plano pedagógico da escola abordou a temática “Aprender a 

ler, para ler o mundo”, extraído do livro de Paulo Freire, “Alfabetização: leitura do 

mundo, leitura da palavra” de 1990. Nesse momento, a atuação da professora Perses, 

no projeto que vinha desenvolvendo sobre questões raciais desde 2007, foi questionado. 

A direção queria priorizar as disciplinas de português e matemática, pois entendiam que 

estas teriam um diálogo maior com o livro em questão. Então, Perses montou um 

projeto chamado “Espaço de leitura Griot: ouvindo, contando e recontando histórias” e 

solicitou uma sala para montar o espaço. A direção aceitou a proposta e liberou uma 

sala que já foi biblioteca, mas estava sendo usada como depósito, pois ficou muito 

tempo fechada, por volta de 3 anos. 

Gostaria de explicar o nome da sala e suas origens. Em português traduzem a 

palavra griot como criado, alguém que está sempre à disposição. Os griots tiveram 

origem no Mali, oriundo do Império de Mandengue. Responsáveis por guardar e 

transmitir a história dos reis e de seu povo, os griots são treinados na arte da palavra 

desde a infância e entre eles existem os que exercem o ofício de historiadores, 

genealogistas, contadores de histórias, poetas, músicos que cantam e tocam o tanta. 

(HampatéBá 1980). 

 

A respeito dos griots, cito o autor Amadou Hampaté Bá 

 

“Classificam-se em três categorias: 
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● os griots músicos, que tocam qualquer instrumento (monocórdio, guitarra, cora, 

tantã, etc.). Normalmente são excelentes cantores, preservadores, transmissores 

da música antiga e, além disso, compositores. 

● os griots “embaixadores” e cortesãos, responsáveis pela mediação entre grandes 

famílias em caso de desavenças. Estão sempre ligados a uma família nobre ou 

real, as vezes a uma única pessoa. 

● os griots genealogistas, historiadores ou poetas (ou os três ao mesmo tempo), 

que em geral são igualmente contadores de histórias e grandes viajantes, não 

necessariamente ligados a uma família.” (1980,p.194).  

 

2.1-Construção do espaço Griot 

 

Perses relatou como foi esse processo. Primeiro, foram retirados todos os 

armários com infestação de cupim, assim como carteiras e cadeiras. Sua ideia era 

montar um espaço semelhante ao que ela estava estudando sobre a filosofia Griot e os 

contadores de histórias. Os livros e as estantes foram deixados e foram colocadas 

esteiras, pois ela queria sentar no chão com as crianças para contar histórias. Uma vez 

finalizada a adequação do espaço, começou a introduzir os assuntos referentes às 

relações étnico-raciais do cotidiano dos alunos. A todo momento ela conta que não 

houve cooperação por parte dos discentes ao montar a sala de leitura. Quando estava 

limpando a mesma, professores colegas passavam e questionavam o papel dela, pois ela 

estava fazendo a limpeza da sala sem ajuda de ninguém. 

No dia da inauguração, Perses foi à sala de uma turma de quinta série e levou os 

alunos até à sala Griot. Chegando lá todos ficaram espantados, pois não tinha carteiras e 

nem cadeiras, no lugar delas havia esteiras no chão, livros nas estantes e mais 

nada.Todos a questionavam sobre a falta de cadeiras e não quiseram entrar, pois não 

queriam sentar no chão alegando que sujariam suas roupas (apesar da sala estar bem 

limpa). Os alunos começaram a pegar cadeiras de uma sala vizinha e fizeram uma roda 

no formato que a professora havia sugerido, pois uma das propostas da sala é a 

circularidade. A aula se iniciou com a leitura de um livro proposto pela Perses. 

À medida que as semanas passaram, os estudantes começaram a descer de suas 

salas de aula para sala Griot sozinhos. Segundo Perses, todos vinham correndo, pois 

começaram a gostar de estar neste espaço criando assim, uma certa autonomia para 

mudarem de sala sem a presença de professores. Perses sempre recebia os alunos com 
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música; deixava tocando CDs de capoeira, samba, jazz e, a pedido dos alunos, o cantor 

Michael Jackson. 

A professora comentou que os alunos começaram a pegar os livros da estante 

após o término das suas aulas. Entretanto, ela não tinha tempo para controlar quais 

livros eram emprestados. Dessa forma, ela apresentou um caderno e explicou que 

quando um aluno fosse pegar emprestada alguma obra, ele mesmo poderia marcar a data 

de empréstimo e devolução.  Perses então notou que conforme ela contava histórias, 

mais livros os alunos pegavam emprestado, desenvolvendo, assim, o hábito de leitura 

nas crianças. 

Com o passar do tempo, a professora Perses conseguiu equipar a sala com 

sistema de som, depois uma TV, em seguida um aparelho de DVD. Ela já tinha o 

material do projeto “A cor da cultura” e começou a trabalhá-lo durante as aulas. Passou 

também um desenho animado muito famoso por valorizar o protagonismo negro e 

infantil chamado “Kiriku e a Feiticeira”. Segundo Perses, o desenho criou o “efeito 

Kiriku”, todas as crianças adoravam o desenho, o assistiam muitas vezes e sempre 

pediam para vê-lo novamente. Elas o viam até mesmo no horário do recreio, pois a sala 

Griot ficava aberta durante quase todos os dias. Tudo que as crianças produziram em 

sala foi colado nas paredes para decorar a sala. 

Na sequência, Perses começou a chamar pessoas ligadas ao Rap (gênero de 

música popular, urbana, que consiste numa declamação rápida e ritmada de um texto, 

em português se traduz, ritmo e poesia.), às músicas negras, à arte negra e ao grafite. No 

final do ano de 2009, ela convidou para palestrar o professor da UERJ Denílson 

Oliveira (integrante do PENESB) e também chamou um mestrando em geografia pela 

UFF, conhecido como Leleko, para fazer uma pintura na sala com a temática negra. O 

evento lotou a sala de alunos, e todos se envolveram com a pintura na parede. A parede 

onde foi feita a pintura virou uma espécie de mural onde os alunos se posicionavam 

para tirar fotos. 

Durante a entrevista, a professora revela acreditar que a profissão de professor 

consiste em estar sempre em formação e estudando. Durante sua trajetória, ela fez 

muitos cursos de contação de histórias em diversas cidades e até mesmo com uma 

nigeriana que estava em São Paulo. Tornando-se assim uma contadora de história. 

A professora Perses apresenta sua análise de como construir leitores assíduos. 

Ela observou que o aluno trabalhado na oralidade cria uma ligação com o livro muito 



23 
 

mais eficaz do que apenas o incentivo e obrigatoriedade da leitura por si só. Em suas 

palavras: 

“É um erro da gente pensar que um leitor se forma a partir da letra crua, eu dou um 

livro para uma criança e ela vai se tornar um leitor...não, entre o livro e o leitor existe 

a palavra, e ela tem que ser falada, ouvida”. 

 

Perses demonstrou que a tradição oral dos Griots é muito importante para o 

ensino e valorização da cultura africana e afro-brasileira. Através de atividades 

desenvolvidas em sala, ela apresentou uma metodologia griot de ensino. O sentar em 

roda de modo que todos conseguissem se olhar, propõe uma certa horizontalidade nas 

negociações e dinâmicas. Ao mesmo tempo em que coloca como desafio a resistência 

do aluno em relação à falta de carteiras, cadeiras e quadros; sobre algumas justificativas 

de terem dores e dificuldades ao escreverem no caderno sentados no chão. Mas com o 

passar do tempo, essas questões foram ficando para trás. Os alunos chegaram a apelidar 

a sala griot de “salinha”, gesto considerado pela professora uma forma carinhosa para 

tratar este espaço. 

A todo momento, Perses fala que sempre convidou outros professores da escola 

para usarem a sala e trabalhar com a temática negra, considerando a aplicação da lei 

10.639/03, mas, quase sempre sua proposta foi negada. Esses professores tinham 

interesse em usar o espaço, mas não em aplicar a lei em suas disciplinas. Somente 

quatro professores fizeram esse trabalho no espaço de leitura Griot, nos dois primeiros 

anos, quando a própria Perses estava trabalhando com “ATICOM” (atividades 

complementares). 

Passados dois anos atuando neste projeto, ela foi obrigada a dar aulas de 

geografia novamente, quando então começou a trabalhar a disciplina a partir do 

tratamento transversal da temática étnico-racial dentro da sala Griot. Desenvolvendo 

assim, uma prática pedagógica antirracista e não mais eurocêntrica tradicional. 

Em 2010, Perses começou a receber estagiários da UFF, UERJ e outras 

universidades. Eles estavam interessados nessa nova dinâmica que foi dada à disciplina 

de geografia. Foi também quando ela conheceu Lídice Guerrieiro, professora de 

sociologia do ensino médio. No início de 2014, Perses se aposentou e ocorreu o 

fechamento da sala Griot. No final do mesmo ano, Lídice reinaugurou o espaço. 

Processo que será aprofundado no próximo capítulo. 
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Devido às divergências políticas internas do IEPIC, a permanência da sala Griot 

sempre esteve em risco, pois este espaço físico foi um lugar de disputa. O que revela a 

maneira como a lei 10.639/03 passa por processos que dificultam sua implementação de 

forma estrutural.  Por conta dessas questões, Perses começou a falar do projeto em 

outros espaços. Sempre que ia aos congressos, se manifestava e contava o que estava 

fazendo no IEPIC, de modo a dar maior visibilidade ao espaço Griot. O que lhe 

proporcionou, inclusive, uma matéria no jornal O Globo, uma na revista Educar e outra 

reportagem no canal TVE. Quando o projeto “A Cor da Cultura” estava planejando uma 

segunda edição, Perses foi convidada a participar dela. Toda essa visibilidade 

conquistada serviu para que o projeto não acabasse. 

Devido ao desempenho que Perses estava tendo com o espaço de leitura Griot, 

ela foi convidada pela direção do IEPIC a dar aulas no ensino médio. Ela afirma ter 

achado essa experiência dotada de enorme potência, posto que estava trabalhando com 

futuras professoras de educação infantil. 

Com a lei 11.645/08 que tornou obrigatório trabalhar a temática indígena no 

currículo escolar, o projeto “Espaço de leitura Griot: ouvindo, contando e recontando 

histórias” começou a abordar também histórias com a temática indígena, além da 

questão da cultura africana e afro-brasileira. 

Com esse projeto, Perses foi se tornando uma referência no tema na abordagem 

das questões étnico-raciais no estado do Rio de Janeiro e de como aplicar a lei no 

espaço escolar. Recebeu vários professores da rede estadual interessados em saber do 

projeto que ela desenvolveu no IEPIC. 

Com o processo de municipalização do ensino primário, o IEPIC teve seu 

espaço reduzido, pois uma parte sua teve que ser cedida ao município para a construção 

de uma nova escola. Perses, professora do estado, não poderia permanecer no espaço 

que se tornou municipal. A ela, foi oferecida pela direção do IEPIC uma nova sala, que 

até então estava sendo usada como depósito de materiais velhos e na qual havia muita 

sujeira acumulada. Porém, mais uma vez ela não obteve apoio da direção para ajudar na 

mudança. 

Nesse período, Perses já estava próxima de se aposentar, porém deu 

continuidade ao seu trabalho por mais dois anos, se aposentando em 2014. Até hoje, o 

espaço Griot (reinaugurado) encontra-se nesta segunda sala. Após a sua saída da escola 

a direção não conseguiu manter o projeto da sala de leitura Griot funcionando. 

Deixando toda essa trajetória cair no esquecimento. 
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É válido ressaltar, mais uma vez, que ações que tentam viabilizar a 

implementação da lei 10.639/03 são em sua grande maioria de cunho individual. E elas 

encontram diversas dificuldades, pois esbarram na negação institucional dos problemas 

que nossa sociedade vivencia no cotidiano dos negros. A eles tem sido negado o acesso 

a uma educação mais justa que valorize suas identidades, que se afaste do ensino 

tradicional de orientação eurocêntrica, na qual as culturas negras são invisibilizadas. 
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Capítulo-3-Reinauguracão do espaço Griot 

 

3.1. O processo. 

 

Minha inserção no IEPIC e na sala Griot se deu através do PIBID Ciências 

Sociais da UFF2, no subprojeto coordenado pela professora Alessandra Barreto. Sempre 

tínhamos reuniões semanais com a professora Lídice Guerrieiro, supervisora do PIBID 

na escola, para o planejamento das nossas atividades em sala de aula além do 

planejamento anual. 

Em umas das nossas reuniões levamos como proposta, realizar uma sondagem 

entre os alunos de primeiro ano do ensino médio para saber que temas tinham mais 

curiosidade em estudar e, também, aqueles que não entendiam muito bem. Os quatro 

temas indicados foram: Juventude, Religiosidade, Gênero e Sexualidade e Relações 

étnico-raciais. Voltamos a nos reunir na semana seguinte e foi decidido coletivamente 

que faríamos a apresentação dos temas eleitos pelos alunos em forma de seminários. 

Contamos com dois encontros para o preparo dos mesmos, cada bolsista ficou 

responsável por um tema e por ajudar os alunos na apresentação. Fiquei encarregado da 

temática Relações étnico-raciais, que foi trabalhado a partir das situações de 

discriminação e de preconceitos vivenciadas por estes alunos no seu cotidiano. Foi aí 

que como aluno de licenciatura em ciências sociais comecei a ter interesse por tal 

temática e pude ver, em virtude da formação na universidade, o meu despreparo para 

tratar questão tão relevante. 

Desde a lei 10.639/03 que tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira, bem como de História da África e dos africanos nas escolas públicas e 

privadas no Brasil, temos a necessidade de que os futuros professores sejam preparados 

para lidar com estes conteúdos. Conforme apresentado anteriormente, a lei foi aprovada 

em 1999 e promulgada em 2003, e foi resultado de um longo processo de lutas do 

movimento social negro brasileiro que se iniciou nos anos de 1950, quando foi realizado 

o I CONGRESSO DO NEGRO BRASILEIRO no Rio de Janeiro e se intensificou na 

década de 1970. Desde então, o movimento incluiu em sua agenda, reivindicações junto 

                                                           
2O PIBID é um programa de aperfeiçoamento vinculado à Fundação Capes e criado pelo Ministério da 

Educação com o objetivo de articular a formação docente universitária com a formação para a educação 

básica. Para mais informações: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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ao Estado no que tange à educação, pleiteando: o estudo da história do continente 

africano e dos africanos, das culturas negras brasileiras e das populações negras na 

formação da sociedade nacional brasileira. 

Os seminários foram muito produtivos para os alunos do IEPIC e para os 

pibidianos, nos fazendo ter atenção e cuidado didático na abordagem de tais temas no 

ensino médio, sempre dialogando com o currículo mínimo obrigatório de Sociologia da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

A professora Lídice, nas reuniões com o grupo de pibidianos, mencionou a 

existência da sala Griot na escola e como se encontrava em estado de abandono após a 

aposentadoria da professora Perses Canellas, idealizadora deste espaço. Fomos então até 

a direção da escola e pegamos a chave da sala. Chegando lá pudemos notar que estava 

completamente abandonada e com muita sujeira e livros mofando.  

Começamos a pensar em revitalizar este espaço. Para isto fomos mais uma vez à 

direção da escola e perguntamos se concordavam com a proposta. Ficamos muito 

felizes, pois a diretora nos deu apoio na logístico e financeiro; contamos também, com o 

total apoio da nossa coordenadora do Pibid professora Alessandra Barreto. 

Em algumas reuniões havia dúvida em relação à nossa função enquanto 

pibidianos, se deveríamos colocar “a mão na massa”, ou seja, pintar e arrumar o espaço, 

mas depois de muita conversa todos os integrantes concordaram em recuperar a sala 

Griot. Assim, fizemos a pintura e os devidos reparos da estrutura, depois a 

ornamentamos com objetos artesanais como cestos e esteiras de palha em alusão às 

religiões de matriz africana. Também convidamos um aluno que é grafiteiro, que pintou 

uma parede com uma temática africana.  

 

3.2 A reinauguração da sala Griot. 

 

Contamos com a participação da professora Perses Canellas no dia da 

inauguração. Ela comentou sobre o que permaneceu da antiga sala onde trabalhou, 

referindo-se a uma imagem que estava pintada em um pedaço de tecido tnt.  

Nessa imagem encontram-se escritos os elementos que compõem o conjunto de 

princípios chamados de valores civilizatórios, fundamentados na proposta do antigo 

projeto “A cor da cultura”. São eles: 
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a) A circularidade: as práticas na sala devem ser realizadas em círculo, de modo que 

todos possam se olhar e se ouvir;  

b) A religiosidade: leva-se em consideração a diversidade religiosa brasileira, com 

particular atenção às religiões de matriz africana e afro-brasileiras;  

c) A corporeidade: demandas corporais e os aprendizados através do corpo devem ser 

levados em consideração nas atividades realizadas na sala;  

d) A musicalidade: a considerar que o saber e o aprendizado do ser humano é também 

melódico;  

e) A memória: como instrumento de combate ao racismo e de valorização dos afro-

brasileiros;  

f) A ancestralidade: como forma de compreender o imaginário e a história afro-

brasileira e de valorizar as memórias afrodescendentes;  

g) O cooperativismo: como reconhecimento do coletivo, do grupo e da diversidade;  

h) A oralidade: como forma de conhecimento legítima de transmissão de conhecimento, 

saberes e memórias;  

i) A energia vital: ou axé, como princípio que rege a vida, a vontade de viver e aprender 

com vigor e força;  

j) A ludicidade: como meio legítimo de transmissão de conhecimento, de aprendizado e 

da memória. 

Perses contou uma história para os alunos do ensino médio que estavam 

presentes no dia da reinauguração. Narrou ainda um pouco da sua trajetória como 

professora e falou da sua felicidade com a reinauguração de um espaço que foi 

idealizado por ela. Mesmo sabendo que ali se iniciava uma nova sala Griot, pensada 

pela professora Lídice e seus alunos do PIBID- UFF. 

A esse respeito, gostaria de citar um trecho da entrevista feita com a professora 

Lídice e que revela seu posicionamento político enquanto educadora: 

 

“O contato de alunos e alunas com a sala é desconstrutor do que se entende por uma 

educação hierarquizada e controlada. Ao chegar à escola, por volta da terceira aula de 

sociologia, são apresentados à sala Griot. Estudantes deixam as cadeiras, sentam em 

esteiras, se olham em círculo, deitam, aprendem a não ter vergonha de seus corpos 

relaxados, tiram os sapatos. Entram e saem sem pedir permissão”. 

 

Com essa prática temos claro um posicionamento que contesta o status quo da 

educação tradicional, onde a população negra é sempre invisibilizada. Trazendo também 
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o questionamento sobre a própria estrutura da sala de aula tradicional (com cadeiras e 

carteiras enfileiradas e o professor no palco como “detentor de todo o saber”). 

A professora Lídice, a todo momento de sua prática enquanto professora se 

coloca como uma pessoa que está aberta aos questionamentos e costuma dizer que é 

necessário que o profissional esteja sempre em formação. Em suas palavras: 

 

“Em processo permanente de reflexão e auto avaliação, percebendo incompletudes, as 

aulas de sociologia são pensadas e reinventadas a cada ano letivo por processos de 

incorporação de novas temáticas principalmente pautadas pelas crescentes 

desigualdades de gênero, étnicas e de classe”. 

 

Ações como a da professora Perses e da professora Lídice no entanto, costumam 

ser iniciativas individuais. Desse modo, elas não transformam as práticas pedagógicas 

de maneira ampla e estrutural. Todavia, são experiências significativas que produzem 

frutos e impactos, sensibilizando alunos e professores. Mas como garantir a 

continuidade dos projetos e sua incorporação por toda a comunidade escolar de modo 

contínuo?  

Buscando despersonalizar estas práticas, a professora Lídice começou a 

disponibilizar a chave da sala a uma professora de geografia. Dessa forma, a sala Griot 

está sendo utilizada nas aulas de ambas disciplinas (sociologia com a Lídice e geografia 

com a professora Simone). Uma tentativa de tornar mais coletivo o uso da sala Griot e 

de favorecer a aplicação da lei 10.639/03 de modo sistemático, permanente e dialógico. 

 

3.3. A Oficina de bonecas negras 

 

A partir dessa experiência busco demonstrar a contribuição da sala Griot e do 

ensino de sociologia para a implementação da Lei 10.639/03 que estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos 

escolares. Nosso grupo do Pibid UFF notou a necessidade de adoção de um modelo 

político pedagógico para uma educação antirracista na prática docente, tal como afirma 

Munanga: 

 

“Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, de 

professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio que a 

problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de discriminação 

delas resultadas colocam quotidianamente na nossa vida profissional” (2005 p.15).  
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Sendo assim, a proposta do trabalho com a oficina de feitura de bonecas negras 

foi uma alternativa a ser desenvolvida para sensibilizar as alunas em torno dessas 

questões. Gostaria de acrescentar que como homem branco e integrante de um grupo de 

pibidianos, onde todos se consideravam brancos, foi colocada em questão a nossa 

legitimidade para desenvolver uma oficina de bonecas negras para falar sobre 

protagonismo negro.  Contudo, como futuros professores de sociologia teremos que 

lidar com essa questão cotidianamente nas nossas práticas, portanto, defendo que temos 

que tomar um posicionamento político ao realizar ações para discutir o preconceito 

racial e o racismo. 

Do ponto de vista da metodologia, foram realizadas pesquisas na internet 

buscando páginas que tratassem da confecção de bonecas negras. Observamos a falta de 

registros escritos sobre a origem histórica da boneca, e como a oralidade teve seu papel 

na transmissão de tal conhecimento. Achamos registros de uma artesã e animadora 

cultural maranhense Waldilena Martins datada dos anos 1980, mais conhecida como 

Lena Martins, quando fazia parte do Movimento de Mulheres Negras na cidade do Rio 

de Janeiro. Entretanto, existe uma vertente para explicar a origem das bonecas negras 

que remete à história oral; de acordo com a oralidade, essas bonecas foram introduzidas 

no Brasil no período escravista, quando africanos, crianças e adultos com no máximo 18 

anos foram compulsoriamente trazidos nos navios negreiros para serem aqui 

escravizados. Segundo essas narrativas, as mães com o intuito de acalmar seus filhos e 

tornar menos desumana a longa viagem do continente africano até a costa brasileira, 

rasgavam retalhos de suas vestes e a partir desses retalhos criavam bonecas feitas de nós 

que os acompanhariam como uma espécie de amuleto. 

Apesar de não conseguir pesquisar a veracidade de tal história, limito o presente 

trabalho a outras considerações em relação à oficina de bonecas negras e sua aplicação 

em sala de aula.  

Lena Martins, ao escrever sobre o fato de no lugar de um rosto a boneca possuir 

um nó, nos fala que essa ausência de expressões faciais demonstra a preocupação de não 

identificar uma única etnia, e sim contemplar as diversas etnias africanas e suas 

múltiplas identidades. 

A oficina foi desenvolvida com as alunas de duas turmas do 3º ano do ensino 

médio. A dinâmica adotada consistiu num primeiro momento, na exposição oral a fim 

de explicar a história das bonecas negras. E em seguida, foi realizada uma discussão 

com os estudantes acerca do sentido da atividade para subsidiar as alunas nas suas 
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práticas futuras como professoras do ensino infantil, pois como já foi dito, o IEPIC é 

uma escola de formação de professores. 

Logo no início já notamos uma grande identificação com a proposta e vários 

comentários sobre a necessidade de trabalhar a questão da identidade negra no ensino 

infantil. Tratar a temática das relações étnico-raciais foi uma tarefa desafiadora, tendo 

em vista o preconceito e a resistência que nossa sociedade ainda tem em relação ao 

assunto. Mais uma vez, me apoio nas ideias de Franz Fanon (2008) para interpretar a 

situação do negro no Brasil, pois através de suas análises da sociedade entende-se que 

existe uma alienação do negro que foi construída como um instrumento de dominação 

colonialista, e que ainda funciona como uma engrenagem do sistema capitalista atual.  

Se considerarmos o racismo, um mecanismo de distribuição de privilégios, 

conseguimos vislumbrar o quão desigual é a sociedade na qual vivemos.  

Após diálogos e discussões iniciais realizamos um tutorial com as estudantes, 

explicando e demonstrando como confeccionar as bonecas negras com tecidos e 

tesouras. 

Antes da aula, nós, pibidianos fizemos uma preparação do material para no 

momento da aula a oficina fluir sem muita dificuldade. Cortamos o tecido preto em dois 

tamanhos diferentes:  um retangular mais largo para fazer o corpo da boneca e as pernas 

e uma tira de tecido mais fina para fazer os braços das bonecas e outros retalhos 

estampados para fazer as roupas (saias, vestidos, shorts, calças, lenços, turbantes e etc.). 

Logo após a apresentação da atividade, começamos a feitura propriamente dita. 

Foram colocadas esteiras em formato de roda com uma esteira no centro onde 

depositamos os materiais da oficina (tecidos e tesouras). De forma bem calma, fui 

informando o modo de cortar o primeiro pedaço de pano preto até a metade fazendo um 

nó na ponta oposta do corte para ser a cabeça da boneca; em seguida, fizemos mais dois 

nós na parte cortada para ser os pés da boneca. Com o pedaço de pano mais fino, 

amarramos no meio dos nós e fizemos mais um nó em cada ponta para simbolizar as 

mãos. Depois do corpo da boneca feito, fomos para parte mais criativa e livre que é a 

confecção da roupa, onde fizemos muitos vestidos de cores diferentes. Com um retalho 

retangular, dobramos ao meio e fizemos um pequeno corte para passar a cabeça da 

boneca, depois usamos uma pequena tira de tecido para fazer uma espécie de cinto para 

marcar a cintura da boneca. Algumas alunas colocaram turbantes e outras utilizaram da 

tesoura para desfiar o nó da cabeça para fazer um cabelo na boneca. 
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No decorrer da oficina notamos o entusiasmo das alunas com a atividade e 

muitas delas acabaram criando uma relação de afeto e de identificação com as bonecas 

que produziram, pois muitas ficaram abraçando a boneca. Ao final da oficina algumas 

alunas perguntaram se poderiam fazer mais bonecas para levarem de presente para seus 

familiares, o que nos deixou muito contentes.  
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Considerações finais 

 

A oficina de bonecas negras apresentou-se como um recurso válido e precioso, 

pois englobou questões mais amplas que a construção de uma simples boneca, 

contribuindo para a valorização da cultura africana e para o reconhecimento da cultura 

afro-brasileira, uma vez que faz parte da herança cultural dos negros africanos vindos 

para o Brasil. 

Além disso, a proposta rompeu com conceitos e perspectivas eurocêntricas, 

hegemônicas, estabelecendo um diálogo com a educação antirracista, cuja tendência é 

conhecer os indivíduos que são marginalizados nas histórias infantis que possuem as 

características citadas acima. Tal estratégia também contribuiu para o fortalecimento da 

autoestima e empoderamento feminino. Não podemos esquecer que a nossa sociedade 

está voltada para a valorização de um padrão de beleza, que se apresenta inclusive nas 

bonecas comerciais (na sua maioria brancas, loiras, de cabelos lisos, de olhos azuis e 

magras) que não representa a maioria das mulheres brasileiras.  

A título de conclusão, considero que o trabalho sobre relações raciais na sala de 

aula é de grande importância, pois o posicionamento político de não aceitar o 

preconceito e buscar formas de combater a sua negação, é fundamental na construção de 

uma escola mais justa e solidária. Nessa direção, é importante que os professores se 

abriam aos aprendizados, às pesquisas, de tal modo que as suas práticas pedagógicas 

contribuam para uma mudança de atitudes e visões arraigadas.  

Nesse sentido, a oficina de bonecas representa um instrumento didático que 

pode auxiliar o educador na práxis docente, demonstrando que é possível trabalhar a 

temática da cultura africana e afro-brasileira de maneira lúdica, criativa, nas discussões 

e tarefas cotidianas, e não apenas no dia nacional da Consciência Negra, no dia 20 de 

novembro, como costuma acontecer em algumas instituições, folclorizando esta 

questão.  

As atividades realizadas ao longo do ano proporcionaram uma mudança de 

postura dos estudantes diante do continente africano. Por meio da oficina conseguimos 

atrair a atenção dos estudantes, levando-os a refletir sobre questões mais complexas, 

como o respeito ao outro e a tolerância, bem como ampliar seus conhecimentos acerca 

da história e da cultura africana e favorecendo o fortalecimento de sua autoestima e 

identidade. 
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Assim, é importante destacar que a realização de oficinas de bonecas negras 

pode contribuir significativamente na construção de aprendizagens que busquem 

descolonizar os corpos e saberes, onde o lúdico se constitui como uma ferramenta 

importante para estreitar as relações professor-aluno, ultrapassando as contribuições das 

atividades rotineiras que muitas vezes são cansativas e enfadonhas. Além disso, a 

dimensão afetiva que a atividade suscita, demonstra a importância dessa dimensão no 

processo de ensino-aprendizagem, na aceitação de si e construção de relações de 

tolerância e empatia no espaço escolar.  

Por fim, gostaria de colocar que realizar minha pesquisa para conhecer a história 

da sala Griot antes da minha chegada ao IEPIC, foi de fundamental para me situar em 

relação ao debate que vem sendo feito por outros pesquisadores que cito em toda a 

monografia. Tendo em vista que atitudes e iniciativas individuais sempre existiram, mas 

tendo em vista a enorme dificuldade de colocar em prática a lei é crucial trabalhar 

questões raciais conjuntamente e de modo interdisciplinar no currículo escolar e nos 

planos pedagógicos para avançar na efetiva implementação da lei 10.639/03.  

Observo que estamos diante de uma situação de racismo estrutural na nossa 

sociedade, que exige iniciativas governamentais permanentes que estimulem e 

fortaleçam debates sobre esta problemática. As universidades não formam professores 

preparados para trabalhar a questão racial, não há um projeto permanente de formação 

continuada que forneça subsídios e orientações para professores das escolas e nem 

sensibilização e capacitação das direções para desenvolver este trabalho. Outras 

práticas, ainda precárias, relacionam-se com a falta de materiais didáticos adequados e 

de espaço para apoiar e socializar experiências que trabalhem com uma proposta de 

educação antirracista. Além disso, acrescento que o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), prova que garante o acesso ao ensino superior, não exige dos candidatos 

conhecimentos sobre o conteúdo proposto pela lei 10.639/03, contribuindo ainda mais 

para o enfraquecimento da implementação da mesma. 

Desse modo, mais do que afirmar a importância desta lei, faz-se necessário 

construir concretamente e coletivamente no espaço escolar, estratégias para sua efetiva 

implementação e viabilizar intercâmbios de experiências capazes de subsidiar as ações 

dos docentes. 

  



35 
 

Bibliografia 

ABREU, Martha e MATTOS, Hebe. “Em torno das “Diretrizes curriculares nacionais 

para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana”: uma conversa com historiadores”. Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, vol. 21, nº41, p.5-20, janeiro-junho de 2008. 

BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, 

Ministério da Educação/Secad/Seppir. 2004. 

ENSINO de História da África ainda não está nos planos. Entrevista com Petronilha 

Beatriz Gonçalves e Silva por Rute de Pina. Brasil de Fato, São Paulo, 8/1/2017. 

Disponível em 

https://www.brasildefato.com.br/2017/01/08/ensino-de-historia-da-africa-ainda-nao-

esta-nos-planos-pedagogicos-diz-professora/ Acesso em 17/10/2017 

FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Minas Gerais: Editora UFJF, 2010. 

FANON, Frantz. Pele Negra Máscaras Brancas. Bahia: Editora EDUFBA, 2008. 

HAMPATÉ BÁ, Amadou. A tradição viva: História Geral da África, v. 1, SP, 

Ática/Unesco, 1980.  

MUNANGA, Kabengele. “Teoria social e relações raciais no Brasil contemporâneo”. 

Cadernos Penesb. Niteroi: EDUFF, p. 169, n.12, 2010.  

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. “Educação Antirracista: tensões e desafios para o 

ensino de sociologia”. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.39, n.1, p. 81-98, 

jan./mar. 2014. 

SANTOS, Sales Augusto dos. “A Lei nº 10.639/03 como fruto da luta anti- racista do 

movimento negro”. Educação anti-racista: os caminhos abertos pela lei 10639. 

Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005.  

Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001432/143283por.pdf.  

  

https://www.brasildefato.com.br/2017/01/08/ensino-de-historia-da-africa-ainda-nao-esta-nos-planos-pedagogicos-diz-professora/
https://www.brasildefato.com.br/2017/01/08/ensino-de-historia-da-africa-ainda-nao-esta-nos-planos-pedagogicos-diz-professora/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001432/143283por.pdf


36 
 

Anexo: Fotos da Oficina. 

 

 



37 
 

 

 

 



38 
 

 


