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Rio de Janeiro, RJ, 2016 



Caros professores,  

 

 

A valorização das culturas africanas tem sido um dos temas mais recorrentes nos últimos 

anos, sobretudo após alterações nas diretrizes curriculares com a Lei nº 10.639/03. No 

entanto, a Lei por si só não garante a efetiva inserção da história e da cultura africanas no 

contexto escolar. Pensando nessa questão, buscamos contribuir com uma ferramenta 

pedagógica voltada para a aprendizagem literária focalizando narrativas africanas e 

também afro-brasileiras, essas últimas por retratar histórias brasileiras imbuídas de 

memórias ancestrais africanas. Para a sistematização das leituras, adotamos a 

metodologia dos círculos de leitura, baseados nas proposições de Rildo Cosson1. 

Reunimos algumas atividades que convidam os estudantes a conhecer e interpretar 

histórias que desmistificam a noção de uma África singular, ressaltando a diversidade de 

civilizações e componentes culturais desse continente tão ligado à nossa história. As 

leituras aqui contempladas não se restringem às contidas nos livros didáticos, 

selecionamos também vídeos e slides, ampliando com isso o letramento literário ao 

incluir formas diversas de sua expressão. Sugerimos, porém, que as literaturas escolhidas 

sejam apresentadas junto a produções de outras culturas, a fim de enfatizar o respeito à 

diversidade e favorecer a noção de que as literaturas africanas possuem igual valor em 

relação às demais. Desejamos que esse caderno de atividades possa contribuir não apenas 

para a leitura literária, mas para que os leitores possam sentir e valorizar o pertencimento 

a uma das matrizes da população brasileira, e com isso despertar a autoestima de 

descendentes dos “heróis” cujos feitos foram silenciados ao longo da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2014. 
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Atividade 1: “ A caixa de leitura” 

Dinâmica para incentivo à leitura. 

 

 

Estímulo: Apresentar produções literárias diversas, dentre elas um livro angolano: Uma 

escuridão bonita, de Ondjaki. 

 

Objetivos:  

• Apresentar a literatura de um país africano junto a produções de outras culturas.  

• Estimular o gosto pela leitura através da apresentação de literaturas diversas. 

• Incentivar nos alunos o protagonismo na escolha de suas leituras. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 2 tempos de aula (50 minutos cada). 

 

Recursos necessários: Livros literários brasileiros, europeus e angolano; folhas com 

pauta, canetas, lápis e borracha. 

Observação: As literaturas sugeridas podem ser substituídas por produções de culturas 

diversas, o importante é manter pelo menos um livro de origem africana. 

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Organizar a turma em um grande círculo na sala de aula, ou em outro espaço 

adequado para a leitura. 

 

Passo 2: Iniciar a atividade com as seguintes indagações: “Gostam de ler livros literários? 

”, “Já pararam para considerar que esses livros provêm de culturas distintas? ”. 

 

Passo 3: Dispor no centro do círculo uma caixa fechada contendo os livros literários. É 

importante manter a caixa fechada nesse momento, para despertar a curiosidade no grupo. 

 

Passo 4: Pedir à turma que forme pequenas equipes, distribuídas em aproximadamente 

sete círculos menores. 
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Passo 5: Abrir a caixa e pedir a um membro de cada equipe que escolha um livro literário 

da caixa e retorne com o mesmo para seu grupo, a fim de ler parte ou toda a narrativa 

coletivamente. 

 

Passo 6: Faltando aproximadamente 30 minutos para o término da aula, solicitar que cada 

equipe discuta e registre em uma única folha suas impressões sobre a leitura: o que 

compreendeu, se a história atendeu às expectativas, entre outras questões. A folha será 

entregue para que o docente leia posteriormente as considerações da turma. 

 

Avaliação: Por se tratar de uma dinâmica de incentivo à leitura, a avaliação consiste em 

observar o envolvimento das equipes com as narrativas, em especial as considerações da 

equipe que teve acesso à obra angolana. 

 

À professora/ao professor: É importante enfatizar que essa dinâmica visa proporcionar 

um primeiro contato com a literatura de um país africano, logo, ainda não há nesse 

momento uma ênfase nas literaturas africanas. A proposta é justamente apresentar ao 

menos uma, junto as demais literaturas, em geral mais familiares. 

 

Referência bibliográfica: ONDJAKI. Uma escuridão bonita; ilustração António Jorge. 

1.ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. 
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SOBRE O TEXTO 

 

O enredo desenvolve-se em ocasião de uma falta de luz, que é preenchida por histórias 

inventadas por um jovem que pede a sua amiga um beijo, inicialmente negado. Além das 

histórias inventadas pelo rapaz, o encanto dos gestos e silêncios, por vezes interrompidos 

pela avó do mesmo, dá sequência à narrativa cujo desfecho apresenta uma brincadeira 

intitulada “Cinema Bu”, que consiste na ligeira projeção de imagens formadas pelos faróis 

de carros que por ali passavam: “Eu não sabia se devia explicar o que era o Cinema Bu, 

ou se devia deixar que ela descobrisse. Se calhar o melhor era esperar um carro passar. 

Há coisas que entram pelos nossos olhos e chegam aos nossos corações sem palavras de 

explicações” (ONDJAKI, 2013, p. 62).  Após a contemplação dessas imagens o beijo 

enfim acontece, dessa vez a pedido da menina. 

 

 

SOBRE O AUTOR 

 

ONDJAKI nasceu em Luanda (Angola) no ano de 1977, é Sociólogo, Doutor em Estudos 

Africanos e membro da União dos Escritores Angolanos. Suas obras nascem num 

contexto de afirmação cultural na fase do pós-independência de Angola, que foi colônia 

portuguesa até 1975. Um outro perfil do país, que também deixa vestígios em algumas de 

suas obras, refere-se aos reflexos das guerras civis que seguiram após a independência, e 

só tiveram fim em 2002. Ciente da importância do acesso à literatura angolana, por 

brasileiros, o escritor declara “[...] que é uma coisa que o Brasil está sempre a falar nisso: 

as origens africanas, a mãe África, e depois não conhecem, e através da história, através 

da literatura, acho que se dá uma oportunidade para os brasileiros de se reencontrarem 

com algumas de suas origens”. ONDJAKI. Leituras. [vídeo] entrevista concedida à TV 

Senado em 2014. http://www.youtube.com/watch?v=GeZWIlPJwuU. Acesso em: 

13/03/2015. 
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Atividade 2: “Personalidade Feminina Importante em Minha Vida” 

Encontro entre alunos e suas responsáveis visando à integração família/escola e a 

ambientação para a leitura do romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. 

 

 

Estímulo: Homenagem a personalidades femininas importantes na vida dos alunos, 

preferencialmente realizada na semana que antecede o dia das mães. 

 

Objetivos:  

• Ambientar a leitura do romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. 

• Integrar a família em atividades pedagógicas desenvolvidas com os alunos. 

• Proporcionar a experimentação de valores culturais latentes no romance Ponciá 

Vicêncio, dentre eles a importância da ancestralidade e a arte de moldar com as 

mãos objetos de argila. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 3 tempos de aula (50 minutos cada). 

 

Recursos necessários: Jornais para forrar as mesas; pacotes de argila (um pacote a cada 

dois alunos, incluindo os responsáveis); copos com água para a modelagem do objeto.  

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Escolher previamente um local para a atividade, preferencialmente a biblioteca, 

não descartando, no entanto, a possibilidade de outros espaços, inclusive a sala de aula; 

cada aluno ficará acomodado próximo a sua responsável (obs. o aluno que não puder levar 

à escola sua responsável realizará a atividade com o acompanhamento do docente). 

 

Passo 2: O (a) professor (a) iniciará o acolhimento apresentando os motivos da atividade 

(expostos em objetivos) assim como o livro Ponciá Vicêncio, contando um pouco sobre 

o enredo da obra. 
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Passo 3: Serão distribuídas as porções de argila (cada pacote pode ser dividido em duas 

porções) para o início da produção dos objetos. A escolha do que será produzido será feita 

pelos alunos e suas respectivas responsáveis. Para um melhor acabamento, ao final da 

produção podem-se utilizar os copos com água para umedecer as mãos e alisar as peças. 

 

Passo 4: Após a confecção das peças, cada dupla terá aproximadamente 2 minutos para 

expor o significado, para ambos, do objeto produzido (obs. os alunos que não estiverem 

acompanhados de suas responsáveis também participarão desse momento expondo os 

motivos de sua produção). 

 

Avaliação: O docente deve considerar não a estética dos objetos produzidos, mas o 

envolvimento do aluno em sua produção e a desenvoltura ao expor de forma oral o sentido 

de sua criação para o grupo. 

 

À professora/ao professor: Para o êxito da atividade, é necessário que o docente faça a 

leitura do romance ou de parte do romance antes de realizá-la. É importante expor aos 

alunos que, para a realização da atividade, a personalidade feminina homenageada não se 

restringe à mãe, sendo possível estar acompanhado pela avó, madrasta, tia, madrinha ou 

irmã mais velha, por exemplo. Outro cuidado relevante é antecipar a atividade à 

coordenação e/ou direção da escola, a fim de que seja produzido um comunicado/convite 

para ser apresentado à responsável pelo aluno. Também deve ser providenciado pela 

escola uma declaração de Atividade Pedagógica, para que as responsáveis possam 

apresentar no trabalho e com isso justificar a ausência pelo comparecimento à escola. 

Para a secagem dos objetos, que leva em torno de três horas, os mesmos devem ser 

transportados com cuidado a um local dentro da escola e entregues aos alunos na aula 

seguinte para que os mesmos possam levar para casa. 

 

Referência bibliográfica: EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio. 2. ed. Belo 

Horizonte: Mazza Edições, 2005. 

Sugestão de comunicado/convite: 
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EMBLEMA E CABEÇALHO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Eu, ________________________________________________________ aluno (a) da turma ___ 

convido a ________________________________________ para participar do encontro para 

homenagear a “Personalidade feminina importante em minha vida”, que será realizado no dia 

__/__/___, das ____h às ____h (durante a aula do (a) professor (a)  (nome do docente) da 

disciplina __________ no (nome do colégio); situado à (endereço). OBS. Caso precise de uma 

declaração para justificar a ausência no trabalho, basta assinalar a opção correspondente abaixo 

e, no dia do evento, assinar a lista de presença que o colégio a providenciará. 

(   ) Precisarei de uma declaração para apresentar no trabalho. 

(   ) NÃO precisarei de declaração. 

 

 

 

 

 

SOBRE O TEXTO  

 

O romance conta a trajetória da personagem Ponciá, de sua infância à fase adulta, da vida 

no interior à vida na cidade grande, sempre desenhando as bases ancestrais da 

protagonista; seus familiares e suas respectivas histórias de vida. Cada detalhe na 

composição da obra oferece ao leitor vestígios de componentes culturais de heranças 

africanas: os trabalhos artesanais com o barro, os mitos, as crenças, assim como os sinais 

de desigualdade perpetuados pelos resquícios coloniais. 

 

SOBRE A AUTORA  

 

A escritora Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte (em 1946) e, motivada pelas 

histórias contadas pela mãe, desenvolveu uma paixão pela literatura que pôde ser 

aprimorada ao ingressar no curso de Letras, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Publicou romances, contos e poesias, e a obra que trazemos, Ponciá Vicêncio, foi 

traduzida para o inglês e publicada em 2007 nos E.U.A. 
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Atividade 3:  “Cenas de Ponciá Vicêncio” 

Exposição de cenas ilustradas do romance: romance Ponciá Vicêncio, de Conceição 

Evaristo, após sua leitura. 

 

Estímulo: Como desfecho da Atividade 2, motivar a interpretação da obra lida através da 

arte visual. 

 

Objetivos:  

• Explorar possibilidades de expressão e interpretação do romance lido. 

• Despertar o gosto pelas artes visuais. 

• Incentivar a frequência à biblioteca, assim como a leitura desse romance, por 

alunos de outras turmas. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: Durante um bimestre. 

 

Recursos necessários: Folhas A3, lápis 6B (ou outro lápis apropriado para desenho), 

lápis de cor, giz de cera de tons de pele (sugestão: giz de cera Pintkor 12 cores tons de 

pele). 

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Reservar dois tempos de aula semanais para a leitura do romance Ponciá 

Vicêncio. 

 

Passo 2: Solicitar que os alunos formem um círculo, com suas carteiras, para iniciar a 

leitura. 

Observação: O docente estipulará a quantidade de páginas lida em cada aula, assim como 

os leitores do dia.  

 

Passo 3: É importante que o docente enriqueça a leitura fazendo pausas para inserir 

comentários, explicações ou acréscimos, de acordo com as necessidades que surgirem ao 

longo da leitura. 
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Passo 4: Após o término da leitura, propor uma exposição feita pelo grupo, através de 

desenhos que retratem cenas da obra. 

 

Passo 5: Reunir os discentes, separando-os em pequenos grupos, na biblioteca da escola 

ou outro espaço com mesas amplas para se trabalhar com a folha A3; distribuir os 

materiais para início da produção das imagens. 

 

Passo 6: Finalizadas as produções, reservar dia e local na biblioteca da escola para expor 

os trabalhos, orientando o grupo a escrever uma pequena legenda, ao final da folha, 

contendo um título para a obra e uma frase indicando a cena retratada. Também é 

importante a produção de um caderno de assinaturas, para registro dos visitantes da 

exposição. 

 

Passo 7: Divulgar previamente pela escola o dia, a hora e o local da exposição, através 

de cartazes e panfletos. No dia da exposição, orientar os grupos a permanecerem ao lado 

de sua obra para explicar o porquê de sua produção. 

 

Avaliação: Será avaliada a desenvoltura e a oralidade dos discentes ao apresentar aos 

visitantes a cena retratada. 

 

À professora/ao professor: Os materiais assim como o local da exposição são apenas 

sugestões, poderão ser modificados de acordo com as condições do local e com a 

criatividade do grupo. É importante o diálogo com os discentes em cada etapa, um 

cuidado relevante é verificar se no grupo há alguém que nunca visitou uma exposição e 

aproveitar a oportunidade para conversar sobre esse evento. O convite também pode se 

estender aos responsáveis. 

 

Referência bibliográfica: EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio. 2. ed. Belo 

Horizonte: Mazza Edições, 2005. 

 

Sugestão de comunicado/convite: 
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Os artistas da turma: ______ convidam a todos 

para visitar a exposição: 

 “Cenas de Ponciá Vicêncio” 

Local: Biblioteca ________ 

Data: a partir do dia __/__/____. 
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Atividade 4: “ Mulher pode? ” 

Discussão sobre gêneros a partir do conto Mutola, da moçambicana Paulina 

Chiziane. 

 

 

Estímulo: Conduzir os estudantes à reflexão sobre os papéis sociais do homem e da 

mulher a partir do conto Mutola, que traz uma breve trajetória da primeira mulher que 

conquistou uma medalha de ouro para Moçambique. 

 

Objetivos:  

• Fomentar a discussão sobre os papéis sociais estabelecidos para o gênero feminino 

e masculino. 

• Apresentar uma narrativa moçambicana, assim como uma importante atleta desse 

país. 

• Conduzir, de forma interdisciplinar (Educação Física, Língua Portuguesa e 

Literaturas e outras disciplinas afins) à reflexão sobre a imagem da mulher nos 

esportes. 

• Trabalhar a argumentação de forma oral e escrita. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 2 tempos de aula (50 minutos cada). 

 

Recursos necessários: Cópias do conto Mutola (3º conto do livro As andorinhas, de 

Chiziane), folhas com pauta, canetas, lápis, borracha e mapa do continente africano. 

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Agendar a aula na quadra de esportes da escola, ou outro espaço destinado para 

as aulas de Educação Física. 

 

Passo 2: Solicitar aos alunos que se organizem sentados no chão formando um círculo. O 

docente também fará parte do círculo. 
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Passo 3: Distribuir o texto (Mutola) ressaltando a autoria e a origem do mesmo, nesse 

momento o mapa do continente africano ilustrará a localização de Moçambique. 

 

Passo 4: Iniciar a leitura: cada aluno poderá ler um trecho. 

 

Passo 5: Após a leitura motivar a discussão com a seguinte pergunta: “ Há esportes mais 

adequados ao gênero masculino ou ao feminino? Por quê? ” 

 

Passo 6: Após a discussão, solicitar que os mesmos escrevam, individualmente, um texto 

dissertativo-argumentativo tomando a pergunta motivadora como tema. 

 

Avaliação: O docente poderá atribuir um conceito ao texto escrito, não esquecendo de 

considerar também a exposição oral que possivelmente embasou a redação. 

 

À professora/ao professor: Para enriquecer a atividade, é importante que esteja presente 

na atividade um professor ou professora de Educação Física, consolidando assim a 

interdisciplinaridade. Outra sugestão é o uso do mapa do continente africano para 

complementar a apresentação do texto com explanações geográficas e históricas, tais 

como sua localização; o fato de também ter sido colônia de Portugal e, portanto, também 

ter o português como idioma oficial, entre outras informações. Uma última sugestão 

consiste em trabalhar a tipologia textual dissertativo-argumentativa utilizando o material 

disponibilizado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de contribuir 

para a produção de um bom texto na referida atividade, será também uma ferramenta de 

estímulo à reflexão sobre o prosseguimento nos estudos após o Ensino Médio, bem como 

os saberes necessários para tal fim: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_de_red

acao_enem_2013.pdf  

 

Referência bibliográfica: CHIZIANE, Paulina. As Andorinhas. Belo Horizonte: 

Nandyala, 2013. 
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SOBRE O TEXTO 

 

O livro de Paulina Chiziane reúne três contos que mesclam realidade e ficção para falar 

de três personalidades moçambicanas: Ngungunhana, Eduardo Mondlane e Lurdes 

Mutola. O primeiro foi o último imperador de Gaza, território do atual Moçambique; o 

segundo foi o precursor da luta pela independência de Moçambique e a última uma 

notável atleta moçambicana. 

 

SOBRE A AUTORA 

 

A escritora e contadora de histórias Paulina Chiziane nasceu na província de Gaza 

(Moçambique), em 1955. Participou ativamente da Frelimo – Frente de Libertação de 

Moçambique e desde 1984 tornou-se uma das vozes femininas do país através de sua 

produção, no entanto, segundo a autora, suas narrativas ainda são muito recentes em 

termos de literatura, uma vez que o país provém de uma tradição predominantemente oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caderno de atividades para círculos de leitura. Ana Cristina C. Viegas e Daniéla Ramos Vieira 

15 

Atividade 5: “Identidades e subjetividades: o que nos define? ” 

Dinâmica para reflexão sobre nossas subjetividades em face das identidades 

socialmente constituídas 

 

 

Estímulo: Motivar discussões acerca da temática “subjetividades e identidades”, assim 

como promover a reflexão sobre as identidades culturais africanas. 

 

Objetivos:  

• Fomentar a reflexão sobre quem somos e que fatores externos influenciam na 

constituição de nossas identidades. 

• Contribuir para o reconhecimento e a valorização de identidades culturais 

africanas. 

• Investigar o conhecimento do grupo sobre as contribuições das culturas africanas 

em nosso território. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 2 tempos de aula (aproximadamente 50 minutos cada). 

 

Recursos necessários: Datashow, computador, uma caixa (papelão ou plástico), papel 

A4, canetas, lápis e borrachas.  

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Conduzir a turma para a sala destinada à projeção de vídeos (auditório, sala de 

vídeo) ou para outro espaço adequado para tal fim. 

 

Passo 2: Perguntar à turma o que conhece a respeito dos conceitos: identidade e 

subjetividade. Após algumas possíveis respostas, apresentar as seguintes definições:  

 

Subjetividade e Identidade são termos intrinsecamente relacionados, pois a 

definição de um eu “envolve os pensamentos e as emoções conscientes e inconscientes 

que constituem nossas concepções sobre ‘quem somos’” (WOODWARD apud SILVA, 
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2008, p. 55). A esses pensamentos e sentimentos mais pessoais denominou-se 

subjetividade. Todavia “nós vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual 

a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e no qual 

adotamos uma identidade” (idem, 2008, p. 55). Dessa forma, as identidades são 

delineadas a partir de fatores externos, sobretudo por parâmetros estabelecidos por grupos 

sociais hegemônicos, uma vez que as relações de poder incidem sobre as identidades 

resultando em hierarquias, ou seja, os grupos que sobressaem servem de modelos para se 

distinguir o pertencimento às identidades produzidas culturalmente.  

 

Observação: As definições sugeridas podem ser substituídas por outras. É importante 

também que o docente explique com suas palavras, a fim de que tais conceitos possam 

ser melhor compreendidos pelo grupo. 

 

Passo 3: Solicitar aos participantes que escrevam em uma folha de papel respostas para 

as seguintes solicitações: Descreva um aspecto físico e um comportamento seu 

provenientes de um membro de sua família, e um aspecto físico e um comportamento que 

provêm exclusivamente de você (sem identificar-se). 

 

Passo 4: Em seguida dobrarão o papel e o mesmo será depositado em uma caixa. 

 

Passo 5: Posteriormente cada participante irá retirar um papel da caixa, que não deve ser 

o seu próprio (caso isso ocorra deverá trocá-lo), e fará a leitura silenciosa de seu conteúdo. 

 

Passo 6: Após as leituras, será pedido aos participantes que rasguem os papéis que 

acabaram de ler (espera-se o estranhamento, mas faz parte do processo). 

 

Passo 7: Para finalizar essa primeira parte, o docente explicará o sentido da dinâmica, 

cujo objetivo é experimentar, “sentir na pele” o que foi feito historicamente com os 

componentes culturais de negros africanos, aqui no Brasil, cujos resquícios ainda ecoam 

em nossos dias. 
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Passo 8: Exibição do vídeo (18 min.):   

ADICHIE, Chimamanda. O Perigo da História Única. [Vídeo] da palestra da escritora 

nigeriana no evento Tecnology, Entertainment and Design (TED Global 2009). 

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?languag

e=pt.  

 

Passo 9: Após o vídeo, conduzir uma discussão em torno das seguintes questões: 

 

→ O que conhecem sobre países africanos? 

→ Quais contribuições vocês reconhecem como oriundas de negros africanos? 

 

Avaliação: Será observado o envolvimento dos alunos durante todo o processo, assim 

como a desenvoltura em suas colocações orais. 

 

À professora/ao professor: Essa atividade é uma estratégia para suscitar nos alunos, a 

partir da reflexão sobre os conceitos de subjetividade e identidade assim como pelo 

depoimento da escritora Chimamanda Adichie, o respeito às identidades culturais 

africanas presentes em nossa sociedade. 

 

Referências:  

 

 

ADICHIE, Chimamanda. O Perigo da História Única. [Vídeo] da palestra da escritora 

nigeriana no evento Tecnology, Entertainment and Design (TED Global 2009). 

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?languag

e=pt.  

 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) HALL, Stuart. WOODWARD, Kathryn. Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 8. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
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SOBRE O VÍDEO  

 

A escritora e contadora de histórias Chimamanda Adichie relata que em sua infância lia 

livros infantis britânicos e norte-americanos, e aos sete anos começou a escrever livros 

também. Na época ainda não havia saído de seu país, contudo seus personagens eram 

brancos, de olhos azuis; havia neve onde moravam e desejavam dias de sol, ou seja, seu 

imaginário refletia as histórias que conhecia, e não o seu espaço, suas vivências. Perante 

isso, a autora afirma como somos vulneráveis diante de uma história; como seu repertório 

era composto por literatura estrangeira, achava que escrever um livro consistia em 

apresentar histórias de outros lugares, ainda que não se identificasse com elas. Seu 

pensamento foi modificando-se à medida que conheceu livros africanos, que segundo a 

autora eram poucos comparados aos estrangeiros e de difícil acesso também. Os 

personagens desses livros cor de chocolate -  denominação esta utilizada pela própria 

autora para caracterizá-los -  a fizeram perceber que pessoas como ela também podiam 

existir na literatura. 
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Atividade 6: “Histórias de Princesas (1) ” 

Leitura e proposta de encenação do conto O casamento da princesa, de Celso Sisto  

 

 

Estímulo: Apresentar aos alunos histórias de reinados não contempladas pelas literaturas 

clássicas. 

 

Objetivos:  

• Apresentar aos alunos uma história de princesa africana. 

• Fomentar a criticidade sobre os papéis sociais do negro no imaginário popular. 

• Convidar os alunos a vivenciar os personagens do conto por meio da proposta de 

encenação. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: um mês. 

 

Recursos necessários: livro: O casamento da princesa, de Celso Sisto; cartolina, caneta 

hidrocor, lápis de cor, e outros materiais afins para a confecção de cartazes para o cenário; 

cangas de praia coloridas (ou tecidos coloridos) para o figurino.  

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Solicitar, na aula anterior à realização dessa atividade, que os alunos tragam 

imagens e/ou bonecas de princesas. 

 

Passo 2: Reservar dois tempos de aula; organizar a sala posicionando as carteiras em um 

único círculo, incluindo a cadeira do professor (a). 

 

Passo 3: Começar a atividade solicitando que um aluno inicie a apresentação da imagem 

(ou boneca) de princesa falando um pouco sobre a história da mesma. 
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Observação1: A ordem de apresentação pode ser aleatória, cuidando para que a fala de 

um aluno não se sobreponha a de outro, estratégias como erguer a mão para solicitar a 

vez da fala é sempre recomendável. 

Observação2: Outra estratégia para organizar os turnos de fala é levar um “bastão de 

fala” (um objeto ao qual o aluno possa segurar no momento de sua exposição oral), a fim 

de que o próximo, antes de iniciar a sua exposição, solicite a posse do bastão.  

  

Passo 4: Após as apresentações, o (a) professor (a) utilizará a seguinte questão como 

provocação: Vocês já ouviram a história da princesa Abena?; após as respostas dos 

alunos, afirmativas ou não, apresentar o autor e a ilustradora do livro, guiando-se pelos 

dados contidos ao final do livro, e apontar para a origem do conto: região da África 

Ocidental. 

Observação: A leitura pode ser feita integralmente pelo docente ou o mesmo pode iniciá-

la e solicitar que alguns alunos leiam os sucessivos trechos. 

 

Passo 5: Ao final da leitura, organizar com a colaboração da turma uma encenação do 

conto; que pode ser apresentada para outras turmas. 

 

Passo 6:  organizando a peça: 

Personagens: Princesa Abena, o Rei (pai de Abena), o príncipe Chuva, o príncipe 

Fogo, vários personagens que faziam parte da aldeia e também um narrador. 

Observação: Há personagens para cada aluno da turma, uma vez que não há 

limites para o número de pessoas que representam os habitantes da aldeia. 

Cenário: Pode ser composto por cartazes com imagens de barcos, chuva, fogo 

entre outros elementos contemplados pela ilustração do livro. Conforme os 

recursos disponíveis, usar a criatividade para inovar. 

Figurino: Cangas ou tecidos coloridos, amarrados sobre os ombros, sobrepostos 

ao uniforme. 

Falas: Seguirão as passagens do livro, podendo ter adaptações com o cuidado de 

não se distanciar muito do sentido original. 

Ensaio: Reservar 30 minutos do tempo das aulas, por aproximadamente 4 

semanas consecutivas, para a realização dos ensaios. 

Apresentação: Montar o cenário no espaço escolhido no dia, ou turno, anterior à 

encenação. Estima-se que a apresentação dure em torno de 30 minutos. 
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Avaliação: O docente pode avaliar todo o processo: leitura, organização e a realização 

da peça. 

 

À professora/ao professor: É importante dar visibilidade às histórias de princesas 

negras, e para tal é indispensável ambientar a leitura desse conto com a atividade inicial, 

de modo que a princesa Abena compartilhe o mesmo espaço que as demais, pois vista de 

forma destacada pode suscitar uma visão contrária ao esperado. Também é de suma 

importância ressaltar que o conto apresenta elementos socioculturais de regiões da África 

Ocidental. Em relação à linguagem, pode-se ainda destacar o conteúdo de Figuras de 

Linguagem, exemplificado de forma bem expressiva na personificação dos elementos 

fogo e chuva.  

 

Referência bibliográfica:  

 

SISTO, Celso. O casamento da princesa; ilustrações Simone Matias. São Paulo: Prumo, 

2009. 

 

SOBRE O TEXTO 

 

O casamento da princesa é uma bela história que nos apresenta a personificação de 

elementos da natureza, o fogo e a chuva, conferindo ao texto a magia e o encanto dessa 

estreita relação presente na cultura africana.  

 

SOBRE O AUTOR 

 

Celso Sisto é escritor, ilustrador e contador de histórias, nascido no Rio de Janeiro. Vários 

de seus livros possuem o selo: Altamente Recomendável. Mais informações: 

www.celsosisto.com. 

SOBRE A ILUSTRADORA 

 

Simone Matias nasceu em Santos, São Paulo, descobriu a ilustração em um intercâmbio 

nos E.U.A. Mais informações: www.ilustra.art.br. 
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Atividade 7: “ Histórias de princesas (2) ” 

Narrativa de um conto africano para legitimar as princesas africanas: A princesa 

da nuvem, de Phyllis Savory. 

 

 

Estímulo: Ressaltar a beleza de uma princesa negra tendo como ferramenta pedagógica 

a leitura do conto e uma oficina de marcador de livro em forma de uma princesa negra. 

 

Objetivos:  

• Apresentar uma princesa africana, negra. 

• Legitimar a beleza negra através da confecção de um marcador de livro 

caracterizado como a princesa do conto. 

• Proporcionar maior envolvimento com o enredo pela plasticidade da confecção 

da personagem da narrativa. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 2 tempos de aula (50 minutos cada). 

 

Recursos necessários: Livro Meus contos africanos, seleção de Nelson Mandela (conto: 

A princesa da nuvem, de Phyllis Savory, p. 94), cartolinas (cor sugerida: marrom), papéis 

coloridos, retalhos, tesouras, réguas, cola, mapa do continente africano (em meio digital 

ou físico). 

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Formar um círculo na sala de aula e apresentar o livro: quem selecionou os 

contos do livro, a autora da narrativa que será lida, o ilustrador e a localização do país de 

origem da história no mapa. 

 

Passo 2: Se houver apenas um livro, a professora/ o professor fará a leitura para o grupo, 

ou ainda cada pessoa poderá ler um trecho. 
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Passo 3: Após a leitura, o docente lançará ao grupo a seguinte questão: Como vocês 

descreveriam fisicamente a princesa do conto? OBS. há no livro uma ilustração da 

personagem, no entanto os discentes devem ser informados que a descrição da princesa 

será pessoal, podendo haver modificações em relação à ilustração. 

 

Passo 4: Após as descrições, de forma oral, propor a confecção de marcadores de livros 

caracterizados conforme a descrição da princesa da história. 

 

Procedimentos: Cortar a cartolina em retângulos de aproximadamente 15 cm de altura x 

4 cm de largura; distribuir os demais materiais para que o grupo desenhe o rosto da 

princesa e ornamente o vestuário utilizando os papéis coloridos ou retalhos.  

Observação: Para os que ficarem inibidos em relação ao desenho do rosto, uma sugestão 

é desenhar a princesa de costas. 

 

 

Sugestão de dois modelos de marcador de livro 

 

Avaliação: O docente deve considerar o envolvimento e a identificação dos discentes 

durante a confecção da princesa. Essa atividade não se destina à atribuição de conceitos, 

mas à valorização da estética negra. 

 

À professora/ao professor: Os materiais sugeridos assim como as imagens que seguem 

podem ser modificados conforme a criatividade do grupo. O docente pode solicitar 

previamente que os participantes tragam alguns materiais de casa (pedaços de papéis de 

presente, retalhos, entre outros). 
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Referência bibliográfica: SAVORY, Phyllis. A princesa da nuvem in MANDELA, 

Nelson, Meus contos africanos, tradução Luciana Garcia; ilustrações Piet Grobler, - ed. 

– São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

SOBRE O TEXTO 

 

A princesa da nuvem traz a história de um pássaro que, pelo encanto de uma pena mágica, 

pode assumir a forma humana de uma princesa. Após ser capturada por uma lebre, a 

princesa apaixona-se por esse ser e o transforma em um belo príncipe, no desfecho, opta 

por abandonar seu reino, nas nuvens, em nome do amor por uma criatura da terra. 

 

SOBRE A AUTORA 

 

Phyllis Savory nasceu na Rodésia do Sul, atual Zimbábue. Durante sua passagem por 

alguns países do continente africano, coletou várias histórias do folclore dessas nações, e 

concentrou suas produções em histórias sobre lebre. 

 

SOBRE O ILUSTRADOR 

 

Piet Grobler nasceu em Nylstroom, África do Sul, é desing gráfico e recebeu diversos 

prêmios na África do Sul e no exterior.  
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Atividade 8: “Máscaras Gueledés”  

Oficina de máscaras Gueledés a partir da leitura de: As Gueledés: a festa das 

máscaras, de Raul Lody 

 

 

Estímulo: Confecção de máscaras Geledés a partir de uma narrativa sobre uma das 

simbologias das máscaras na cultura Yorubá. 

 

Objetivos:  

• Apresentar aos alunos uma narrativa sobre a cultura Yorubá presente em alguns 

países da África Ocidental, como a Nigéria, Benim, Togo, Mali e Gana. 

• Ressaltar a importância da mulher nas sociedades Yorubás. 

• Convidar os alunos a vivenciar essa tradição através da confecção das máscaras. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 2 tempos de aula (aproximadamente 50 min. cada) distribuídos em 

dois dias. 

 

Recursos necessários: Livro: As Gueledés: a festa das máscaras, bexigas (balões de 

aniversário), jornais, tesoura, cola, lápis, tinta acrílica, tinta guache, pincéis, mapa do 

continente africano.  

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Formar um círculo no espaço destinado à leitura e apresentar o livro: dados sobre 

o autor e sobre países os quais o povo Yorubá habita (ao final do livro há um recorte do 

mapa indicando esses países), utilizando o mapa do continente africano. 

 

Passo 2: Após a leitura, tecer comentários sobre a sociedade Gueledé utilizando as 

informações contidas ao final do livro. 

 

Passo 3: Propor à turma a confecção de máscaras Gueledés. 
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Passo 4: Distribuir as folhas de jornais e solicitar que sejam cortados em torno de 60 

quadrados de aproximadamente 5 cm (ver figura 1). 

 

Passo 5: Encher uma bexiga, fazer um contorno de caneta hidrocor, ou similar, 

demarcando a metade da bexiga (ver figuras 2, 3 e 4). 

 

Passo 6: Em um recipiente, misturar cola branca com um pouco de água e aplicá-la sobre 

a bexiga (ver figuras 5, 6, 7 e 8). 

 

Passo 7: Colar os jornais sobre a metade da mesma formando 2 camadas de jornal (ver 

figuras 9, 10 e 11). Guardar em um espaço reservado até a aula seguinte, para secar. 

Solicitar ao grupo que pesquise imagens de máscaras Gueledés e traga impressas ou em 

mídia (celular, tablete entre outros) para servirem de modelo. 

 

Passo 8: Retirar a máscara, estourando a bexiga, e iniciar a pintura, com a tinta acrílica, 

utilizando como modelo as imagens pesquisadas ou usando a própria criatividade (ver 

figuras 12, 13 e 14). 

Observação: A tinta acrílica, por sua consistência, é ideal para que a sombra do jornal 

não apareça, no entanto é possível realizar essa etapa também com tinta guache, mas com 

duas ou mais camadas de tinta. 

 

Passo 9: Guardar novamente em um local reservado para secar a pintura. 

 

Passo 10: Expor as máscaras em algum espaço de grande visibilidade no espaço escolar. 

 

Avaliação: O docente deve considerar o envolvimento e a identificação dos discentes 

durante a confecção das máscaras. Essa atividade não se destina à atribuição de conceitos, 

mas à valorização das tradições africanas. 

 

À professora/ao professor: Para enriquecer a atividade, sugerimos que seja feita a leitura 

dos aspectos culturais contemplados na narrativa, contidos ao final do livro. Outra 

sugestão é a realização de uma pesquisa, antes da atividade, no site: www.geledes.org.br. 
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Referência bibliográfica:  

 

LODY, Raul. As Gueledés: a festa das máscaras. Texto e ilustrações de Raul Lody. Rio 

de Janeiro: Pallas, 2010. 

 

 

 

SOBRE O TEXTO 

 

Essa narrativa sobre a cultura Yorubá conta a história das “senhoras da noite”, tidas como 

feiticeiras durante a noite, e mulheres comuns durante o dia. Segundo a lenda, essas 

mulheres transformavam-se, à noite, em pássaros, morcegos e ratos. Além disso, eram 

temidas pelo poder de ser mãe. Intimidados, alguns homens inventaram uma forma de 

conter tanto poder distraindo essas mulheres com canções e danças, durante o dia, 

trajando roupas coloridas e máscaras – a fim de que não fossem reconhecidos – e assim, 

ficariam cansadas e à noite não mais se transformariam em animais. Esse festejo ficou 

conhecido como “Festa Gueledé”, nome atribuído à mulher guerreira africana. 

 

SOBRE O AUTOR/ILUSTRADOR 

 

Raul Lody nasceu no Rio de Janeiro, além de escritor e ilustrador, é antropólogo e 

museólogo. Publicou diversos livros sobre religiões afro-brasileiras e também contos 

infantis. 
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Fotos ilustrativas para a confecção das máscaras 

 

 

Figura 1 - cortar jornais em quadrados                            Figura 2 – encher a bexiga 

 

Figura 3 - traçar um risco para dividi-la ao meio            Figura 4 – trabalhar em apenas uma das partes 

 

Figura 5 - reservar cola, pincel e recipiente                   Figura 6 – dissolver a cola em um pouco de água 
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Figura 7 - misturar a cola e a água com o pincel         Figura 8 – aplicar sobre a superfície da bexiga 

 

Figura 9 - colar os pedaços de jornais cortados           Figura 10 – formar duas camadas de jornal 

 

Figura 11 – aguardar a secagem                  Figura 12 – após a secagem, iniciar a pintura 

 

Figura 13 – com um pilot fazer contornos                    Figura 14 – finalizar a pintura com cores variadas 
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Atividade 9: “ Deuses mitológicos” 

Estudo comparativo entre deuses africanos e deuses greco-romanos 

 

 

Estímulo: Exibição de slides sobre deuses da mitologia Iorubá, cujas características se 

assemelham às dos deuses greco-romanos.  

 

Objetivos:  

• Apresentar as semelhanças entre a mitologia greco-romana e uma das mitologias 

africanas (Iorubá). 

• Pelo estudo comparativo dessas mitologias, desconstruir estereótipos e o medo 

em torno das narrativas mitológicas africanas. 

• Demonstrar a coexistência de histórias semelhantes em diferentes culturas. 

• Utilizar novas tecnologias para suscitar a noção de que há modos e fontes de 

leitura distintos. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 1 tempo de aula (50 minutos). 

 

Recursos necessários: Computador e Datashow. 

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Agendar uma sala destinada a projeções. 

 

Passo 2: Antes de exibir os slides, perguntar à turma quais narrativas mitológicas eles 

conhecem. 

 

Passo 3: Após algumas possíveis respostas, lançar a seguinte questão: “ Alguém sente 

medo de alguma narrativa mitológica? ” Encerradas as possíveis respostas, indicar que, 

após assistir aos slides, a turma compreenderá a questão lançada. 
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Passo 4: Exibir os slides previamente baixados do seguinte endereço eletrônico: 

http://pt.slideshare.net/profanivia/a-mitologia-iorubana-e-grecoromana?from_action=save 

 

Passo 5: Após os slides, iniciar uma roda de conversa para escutar as considerações da 

turma a respeito das comparações assistidas. 

 

Passo 6: Expandir a atividade solicitando uma pesquisa para ser apresentada em uma aula 

posterior sobre divindades das mitologias de outras culturas. 

 

Observação: Sugerimos que a atividade de pesquisa seja feita em grupo e que seja feito 

um sorteio da civilização cuja mitologia será pesquisada (ex. celta, egípcia, iorubá, grega, 

romana etc.), a fim de proporcionar maior diversidade nas exposições. 

 

Avaliação: Consiste em observar o envolvimento das equipes com a pesquisa 

apresentada, assim como a apresentação posterior da pesquisa feita pela turma. 

 

À professora/ao professor: Essa atividade busca desmistificar a visão estereotipada, 

assim como os receios, em torno das divindades mitológicas africanas. Ao realizar esse 

estudo comparativo, espera-se suscitar o respeito à diversidade cultural no que se refere 

a crenças de um povo.  

 

Fonte:  

http://pt.slideshare.net/profanivia/a-mitologia-iorubana-e-grecoromana?from_action=save 

 

 

PRÉVIA SOBRE O CONTEÚDO DO SLIDE 

 

“ Oxóssi: é o orixá da caça, protege os caçadores que abastecem a comunidade. 

Sua proximidade com Ossain, o orixá das folhas, deu a ele certo conhecimento 

sobre as plantas curativas. Podemos relacioná-lo às deusas caçadoras Diana ou 

Artemis da mitologia greco-romana ”. 
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Atividade 10: “A cor da minha pele” 

Leitura e reflexão sobre nossas identidades  

 

 

Estímulo: Confecção de um mural com o contorno das mãos e pintado com giz de cera 

da cor similar à própria pele. 

 

Objetivos:  

• Suscitar nos alunos a reflexão sobre a ancestralidade africana a partir da narrativa 

apresentada e sobre a reflexão de traços físicos herdados dessa cultura, sobretudo 

o tom da pele. 

• Trabalhar a identidade através da visibilidade da cor da pele de cada aluno. 

• Desmistificar a uniformidade através da desconstrução de um giz ou lápis “cor de 

pele” apresentando vários tons de pele em giz de cera. 

 

Público-alvo: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio Regular (aplicável a outras séries). 

 

Tempo estimado: 2 tempos de aula (aproximadamente 50 minutos cada). 

 

Recursos necessários: Livro: Meu avô africano, de Carmen Lucia Campos; papel 40 

quilos, lápis, caixa de giz de cera com vários tons de pele (marca sugerida: PINTKOR) e 

mapa do continente africano.  

 

Desenvolvimento: 

 

Passo 1: Formar um círculo no espaço destinado à leitura e apresentar o livro: dados sobre 

a autora e o ilustrador; apresentar o mapa do continente africano. 

 

Passo 2: Após a leitura e possíveis comentários sobre a história, levantar a seguinte 

reflexão: “ Uma das principais heranças legadas a pessoas afrodescendentes é a cor da 

pele, nesse momento, vamos observar em nossas mãos, braços e pernas a cor de nossa 

pele”. 

Observação: Destacar que mesmo as pessoas brancas possuem tons variados de pele. 
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Passo 3: Mostrar um giz de cera, ou lápis de cor comumente conhecido como “cor da 

pele” e perguntar aos alunos o nome da cor desse lápis, ou giz: 

 

Giz rosa (usualmente chamado de cor de pele) 

 

Passo 4: Após as respostas, convidar os alunos para a confecção de um mural com o 

contorno de suas mãos pintados a giz, na cor similar de sua pele: 

 

Caixa de giz com tons de pele variados 

 

Passo 5: Dispor o papel 40 quilos na parede em um local de visibilidade, no espaço 

escolar e solicitar que um aluno escreva o título da atividade em seu topo: “A cor da 

minha pele”.  

 

Passo 6: Pedir que cada aluno faça o contorno de suas mãos sobre o papel 40 quilos, já 

fixado na parede. 

Observação: O aluno poderá fazer também o contorno das unhas para sinalizar que não 

se trata da palma das mãos. 

 

Passo 7: Cada aluno pintará a sua mão utilizando o giz de cera na cor que considerar ser 

o tom de sua pele. 
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Avaliação: A atividade destina-se à reflexão sobre a identidade a partir da cor da pele. 

 

À professora/ao professor: Essa atividade é uma estratégia para suscitar a reflexão sobre 

a própria identidade e as possíveis marcas de ancestralidade africana representada na cor 

da pele de muitos brasileiros.  

 

Referência bibliográfica:  

 

CAMPOS, Carmen Lucia. Meu avô africano. São Paulo: Panda Books, 2010. 

 

 

 

SOBRE O TEXTO 

 

O texto traz a história de um menino que descobre, através de diálogos com o avô e de 

histórias contadas por sua tia, sua ancestralidade africana; desde a origem de seu nome a 

alguns de seus costumes.  

 

SOBRE A AUTORA 

 

Carmen Lucia Campos é paulista, já escreveu em torno de 20 livros infantis, e uma de 

suas marcas é a presença de um avô no enredo. 

 

SOBRE O ILUSTRADOR 

 

Laurent Cardon é francês, reside no Brasil desde 1995. Possui um estúdio de grafismo e 

animação Citron, e já recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. 

 

 

 

 

 




