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PROJETO ÉTNICO RACIAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA OCIFINA BONECA ABAYOMI
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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Eixo Temático- 11: Educação, Sociedade e Práticas Educativas.

A. : O Projeto étnico racial: Sequência didática oficina boneca abayomi, tem como objetivo valorizar a cultura
afro-brasileira e dos afrodescendentes e contribuir com todas as formas de descriminação racial, ético, de
gênero social, enquanto obstáculo à construção da cidadania e constituição dos direitos fundamentais. O
projeto foi desenvolvido através de uma sequência didática na Escola Municipal de Educação Básica Pastor
José Alves, na turma do 5º ano A vespertino, no mês de mais de 2017. O projeto ético racial: oficina boneca
abayomi, vem atender os propósitos expressos na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
pela Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana na Educação Básica, visto que a cultura e a história africana influenciaram profundamente a religião,
os costumes e a culinária brasileira. Nas considerações finais constatamos que trabalhar os conceitos do
respeito e valorização ao próximo nos anos iniciais torna-se mais fácil de combater o racismo e o preconceito
contra as pessoas de cor negra.

B. : Racismo, Boneca Abayomi, Lei 10.339/2003.

RESUMEN: El proyecto étnico racial: Secuencia didáctica taller muñeca abayomi, tiene como objetivo valorar la
cultura afro-brasileña y de los afrodescendientes y contribuir con todas las formas de discriminación racial, ética, de
género social, como obstáculo a la construcción de la ciudadanía y constitución de los derechos fundamentales . El
proyecto fue desarrollado a través de una secuencia didáctica en la Escuela Municipal de Educación Básica Pastor
José Alves, en la clase del 5º año La vespertina, en el mes de más de 2017. El proyecto ético racial: taller muñeca
abayomi, viene a atender los propósitos expresados &8203;&8203;en la Ley 9.694 / 96 de Directrices y Bases de la
Educación Nacional, por la Ley 10.639 / 2003, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de Historia y Cultura
Afro-Brasileña y Africana en la Educación Básica, ya que la cultura y la historia africana influenciaron profundamente
la religión, Las costumbres y la culinaria brasileña. En las consideraciones finales constatamos que trabajar los
conceptos del respeto y valoración a los próximos en los años iniciales se vuelve más fácil de combatir el racismo y el
prejuicio contra las personas de color negro.

Palabras claves: Racismo, Muñeca Abayomi, Ley 10.339 / 2003

INTRODUÇÃO

Falar da cultura afro-brasileira no cenário político, econômico e social na atualidade é, portanto, falar de uma luta
social e, consequentemente, uma reflexão científica do processo de construção da identidade do povo brasileiro.
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A história brasileira conta se formou dos primeiros núcleos habitacionais dos escravos fugidos das grandes fazendas,
que na segunda metade do século XVI adotavam como mão-de-obra, como força de trabalho, os escravos capturados
no continente africano, para serem utilizados como forma de ganho e acumulo de riqueza dos grandes barões de
açúcar no nordeste do país, de café no sudeste, e etc. Os primeiros escravos trazidos para o Brasil foram
encaminhados para as províncias de Pernambuco e Bahia, se localizando nesses portos os principais mercados de
tráfico de material humano.

A partir da década de 80, em meio ao processo de redemocratização do Estado Brasileiro, houve intensos
movimentos que lutavam pela liberdade de expressão, pelo fim da censura, pelos direitos das mulheres e tantos
outros, até que em 1988, foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, uma constituição baseada em direitos e
deveres individuais e coletivos.

Nos últimos anos, os descendentes de africanos, chamados negros, em todo o território nacional, organizados em
associações quilombolas, reivindicam o direito à permanência e ao reconhecimento legal de posse das terras
ocupadas e cultivadas para moradia e sustento, bem como o livre exercício de suas práticas, crenças e valores
considerados em sua especificidade.

Levando em conta estas discussões que estiveram na gênese das propostas do artigo 68, se faz necessário uma
leitura dos dispositivos dos art. 215 e 216 do corpo permanente da Constituição Brasileira que trata da preservação e
da conservação cultural dos afro-brasileiros, tanto bens materiais e imateriais, regulamentados nos Artigos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 1º. O Estado protegerá as manifestações
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos
nacionais.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

No início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação da democracia e na superação das desigualdades
sociais e raciais, nesse mesmo período, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas surge para
atender as diferenças raciais e sociais, como um preceito legal da educação brasileira.

A História do Brasil finalmente incluiu a história de nossas negras raízes no currículo escolar. Sem deixar para trás,
claro, a origem portuguesa e a indígena, o conteúdo tem de abordar a vinda involuntária dos africanos. Isso por que,
em 2003, o que já deveria ser um direito virou lei. A obrigatoriedade do tema História e Cultura Afro-brasileira e
Africana, foi aprovada a lei 10.639. A partir da sanção dessa lei, as instituições de ensino brasileiras passaram a ter de
implementar o ensino da cultura africana, da luta do povo negro no país e de toda a história afro-brasileira nas áreas
social, econômica e política. O conteúdo deve ser ministrado nas aulas de história e em todo o currículo escolar, como
nas disciplinas de artes plásticas, literatura e música. E isso em todas as escolas de Ensino Fundamental e Médio das
redes pública e privada. O debate sobre promoção da igualdade das relações étnico-raciais nas escolas ganha
intensidade a partir desta Lei. Como política pública de educação, ela surgiu em resposta a reivindicações históricas
de pessoas e grupos do movimento social negro que, de diferentes maneiras, têm-se empenhado em prol de ações
concretas contra o racismo, o preconceito e as discriminações raciais na sociedade de forma geral e na educação
especialmente.

A promulgação da Lei 10.639/2003 altera a LDB, incluindo o artigo 26-A, o qual torna obrigatória a temática história e
cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino, e, ainda, o artigo 79-B, que estabelece para o calendário
escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Posteriormente, em março de 2004, o
Conselho Nacional de Educação referendou o dispositivo legal, aprovando as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, identificadas
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como resolução CNE/CP, 1/2004.

Essas diretrizes explicitam aspectos e princípios fundamentais para a produção de sentidos que contribuem para a
gestação de uma nova gramática das relações étnico-raciais, como preconiza a lei. Considerando-se nossa sociedade
multirracial e multiétnica, profundamente marcada por desigualdades e contradições, ditas e não ditas, vivemos um
momento privilegiado em que práticas isoladas voltadas para a educação anti-racista podem dar lugar a um olhar
crítico, a um diálogo denso e tenso do qual já não se pode fugir. Nesse sentido, vale destacar pelo menos três
aspectos fundamentais para que se instaure uma política que faça do reconhecimento das diferenças um caminho
para a revisitação de condutas e a busca de referenciais para a construção da igualdade de direitos.

O primeiro aspecto recai sobre o esforço para entender a complexidade das relações raciais no Brasil; o segundo
aspecto pressupõe a necessidade de problematizar a ideia de um Brasil da democracia racial. Por fim, o terceiro
aspecto, umbilicalmente relacionado ao anterior, aponta a necessidade de se reconhecer que, no Brasil, o racismo,
bem como o preconceito e a discriminação racial, são elementos estruturantes da sociedade e ainda balizam as
relações sociais e institucionais, ierarquizando as diferenças e inferiorizando um grupo – o negro – em detrimento de
outro – o branco.

A ausência da história africana é uma lacuna nos sistemas educacionais brasileiros que abre espaço para atitudes
preconceituosas, desinformadas ou racistas sobre a origem da população negra. E esta tem retirado à oportunidade
de construir uma identidade positiva sobre sua origem. A partir desta constatação e apoiando na implantação da Lei
10.6392003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura da África e do afro-brasileiro no ensino fundamental e
médio, que propomos o resgate de nossas origens culturais, através da realização deste projeto por meio de uma
sequência didática, que tem como objetivo valorizar a cultura afro-brasileira e dos afrodescendentes e contribuir com
todas as formas de descriminação racial, ético, de gênero social, enquanto obstáculo à construção da cidadania e
constituição dos direitos fundamentais.

A BONECA ABAYOMI

A origem da boneca abayomi se constitui a partir do período colonial quando os negros africanos eram trazidos para o
Brasil como escravos, segundo Silva (2009) as mulheres negras para acalentar seus filhos durante as terríveis
viagens a bordo dos tumbeiros (negreiros) – navio de pequeno porte que realizava o transporte de escravos entre
África e Brasil, as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas
de tranças ou nós, que serviam como amuleto de proteção.

Silva (2009) afirma que a palavra abayomi tem origem iorubá, e costuma a ser uma boneca negra, significando aquele
que traz, felicidade ou alegria. (Abayomi quer dizer encontro precioso: abay-encontro e omi-precioso ). Orubá é uma
das maiores etnias do continente africano cuja população habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim.
Sem costura alguma (apenas nós ou tranças), as bonecas não possuem demarcação de olho, nariz nem boca, isso
para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. Inspirado pela tradição dessa arte histórica, a artesã e
arte-educadora Cláudia Muller desenvolveu um trabalho único, e, com o objetivo de evidenciar a memória e identidade
popular do povo brasileiro, valorizando a diversidade cultural que reina na terra brasilis.

Segundo Silva (2009) a história das Bonecas Abayomi no Brasil, começou com Lena Martins, artesã de São Luiz do
Maranhão, educadora popular e militante do Movimento de Mulheres Negras, que procurava na arte popular um
instrumento de conscientização e sociabilização. Lena Martins liderou a confecção das bonecas no Brasil no final dos
anos 1980, ao mesmo tempo em que o Movimento Negro organizava uma marcha para lembrar os 100 anos da
abolição. Logo, outras mulheres, e várias gerações, vindas de vários movimentos sociais e culturais, aprenderam com
ela, juntaram-se e fundaram no Rio de Janeiro a Cooperativa Abayomi, em dezembro de 1988, dando continuidade ao
trabalho desde então, fundamental para o fortalecimento da autoestima e reconhecimento da identidade
afro-brasileira.

REFERENCIAL TEÓRICO
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Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana parecer N°03/2004 Combater o racismo, trabalhar pelo fim da
desigualdade social e racial, empreender reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola.
A forma de discriminação de qualquer natureza não tem o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as
desigualdades e discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino
desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constituam em espaço democrático de produção e
divulgação de conhecimentos e posturas que visam a uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para
eliminação das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos
conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações
sociais e raciais, a conhecimentos avançados indispensáveis para consolidação e concerto das nações como espaços
democráticos e igualitários.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) (Brasil, 1998), a auto-estima que a
criança pequena desenvolve é em grande parte interiorização da estima que se tem por ela e da confiança da qual ela
é alvo. Falar em auto-estima das crianças pequenas significa compreender a singularidade de cada uma delas em
seus aspectos corporais, culturais e étnico-raciais. As pessoas constroem uma natureza singular que as caracteriza
como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito próprio desde os primeiros anos de idade.

Compreendendo o significado do desenvolvimento da infância e do direito à educação das pessoas ao longo de suas
vidas, há que rever as nossas práticas educativas de modo que se possam destacar as questões étnico-raciais.

Buscando eliminar os fatores de exclusão nas mentas humanas com relação à cultura Afro-Brasileira, Costa e Dutra
(2001, p.1) dizem que:

descolonizar o saber é o primeiro passo na luta pó preconceito racial. A educação tem
fundamental importância nessa luta, pois se acredita que o espaço escolar seja
responsável por boa parte da formação pessoal dos indivíduos sendo assim um ambiente
fundamental para separação das desigualdades raciais e superação do racismo.

No tocante a valorização, a diversidade cultural na sociedade brasileira, a aplicação da lei 10.639/03 no espaço
escolar, se torna um recurso de grande importância a esse processo de valorização étnico racial.

A lei 10.639/03 alterou os artigos 26-A e 76-B, da lei de Diretrizes e Bases Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/96
determinando a obrigatoriedade de estudos relacionados à temática acima, passando a vigorar as seguintes
modificações:

Art. 26-A. nos estabelecimentos de ensino fundamental, torna-se obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira.

§1º O conteúdo programático a que se refere ao caput deste artigo incluirá o estudo da
História da África e dos Africanos, a luta dos negros brasileiros e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica
e política pertinente á História do Brasil.

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

Art. 76- B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da
Consciência Negra. (BRASIL, 2004, n.p).

A presença africana e sua influência na cultura são características determinantes na formação da sociedade brasileira.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA OFICINA BONECA ABAYMI
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O desenvolvimento de uma sequência didática acontece pela necessidade de relacionar conteúdos com
competências. É a elaboração de um conjunto de atividades pedagógicas ligadas entre si, planejadas para ensinar um
conteúdo transformado em tarefas etapa por etapa, Al-Lés (2012) define sequência didática como tradicional e
competencial. Segundo o autor citado uma sequência didática segue como elementos chaves estratégias
metodológicas que as orienta e recomenda como competência entre o conhecimento e a vida que necessita de
mudança organizacional. Permite relacionar o ensino por meio de disciplina como o ensino de competência. Exige
trabalho cooperado entre professor e aluno. A sequência Didática tem um ponto de partida, a transformação do
conteúdo em tarefas; um ponto de chegada, o desenvolvimento comunitário, a participação na vida comunitária e a
compreensão de perspectivas éticas diferentes formação de opinião própria.

De acordo com AL-LÉS (2012, P. 60-62) a aplicação e organização de uma sequência didática segue uma ordem
cronológica para sua realização.

Tabela 1. Etapas da sequência didática

CONTEXTUALIZAÇÃO PLANEJAMENTO REALIZAÇÃO APLICAÇÃO

Exploração das tarefas. Introdução de novos
conteúdos. Estruturação da

informação.

Conhecimento
na prática.

Fonte: Elaboração própria com base em Al-Lés (2012).

As etapas da sequência didática se iniciam com a contextualização dos conteúdos, organizados pelo professor e pelos
alunos a partir de questões que fazem parte da vida dos alunos, dividindo-os em tarefas. A segunda etapa é o
planejamento para introdução de novos conteúdos a partir da divisão das tarefas para os alunos. A terceira etapa é a
execução das tarefas, a realização das tarefas podem ser feitas em grupos ou individual. A última etapa, o produto
final, o resultado do objetivo proposto, ou seja, o conhecimento adquirido aplicado na prática pelos alunos.

A Sequência Didática

Tabela – 2 sequência didática oficina boneca Abayomi

Escola: Municipal de Educação Básica Pastor José Alves

Professora: Antonia Givaldete e Maria Gisélia

Disciplina: História Série: 5ª A Turno: Vespertino

Tema: Étnico Racial

Período: 16/19/22/03/2017

Objetivo: valorizar a cultura afro-brasileira e dos afrodescendentes e contribuir com todas as
formas de descriminação racial, ético, de gênero social, enquanto obstáculo à construção da
cidadania e constituição dos direitos fundamentais.

COMPETÊNCIAS HABILIDADES CONTEÚDOS

Reconhecer a influência dos

Compreender os motivos que
levaram mães negras fazer as
bonecas Abayomi;
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EIXOS

Étnico Racial

povos negos africanos na
cultura brasileira;

Compreender a cultura
afrodescendente na identidade
do Brasil.

valorizar a arte da boneca
Abayomi na luta contra o
racismo e preconceito no
Brasil.

Conhecer as etapas da
construção da boneca Abayomi;

Identificar os pontos negativos
que o racismo preconceito que
numa pessoal;

Reconhecer a luta dos povos
africanos pela sobrevivência no
período da escravidão.

Racismo

Preconceito

A sequência didática oficina boneca Abayomi, foi desenvolvida em três momentos de quatro aulas, com cerca de uma
hora cada uma, no período de 16/19/22 de maio de 2017.

1ª Etapa: 16/03/17 – foi realizado um diagnóstico dos conhecimentos prévios que os alunos tinham acerca do
racismo, preconceito e fome das crianças africanas na atualidade. Logo depois assistimos três documentários: O
sofrimento de crianças órfãs africanas; Fome na África e Reflexão sobre a vida. Discutimos em coletivo os vídeos e
apresentamos em slides o conteúdo sobre a origem da boneca Abayomi, seu significado e o surgimento da boneca no
Brasil.

2ª Etapa: 19/03/17 – Nesta aula os alunos responderam uma atividade textual voltada ao tema boneca Abayomi.
Texto xerocado, boneca Abayomi, com perguntas objetivas e subjetivas.

3ª Etapa: 22/03/17 – As professoras levaram pedaços de pano preto e coloridos já cortados para construção coletiva
com os alunos da boneca Abayomi. Seguindo o passo a passo orientado pela professora A, cada aluno fez sua
boneca. Depois de feitas as bonecas foram colocadas em uma esteira trazida por uma das alunas para expor para os
alunos das outras turmas e séries no horário vespertino. Entre os alunos da turma foi selecionado um em comum
acordo com os demais para contar a história e construção da boneca Abayomi.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização e construção da boneca Abayomi, os alunos demonstraram alegria e entusiasmo em montar as
partes da boneca “como está bonita a minha boneca”, “tia fiz a filhinha de minha boneca”, “tia quero um tecido
colorido” (fala dos alunos). Durante o processo de construção das bonecas, os alunos interagiram e discutiram entre
si, demonstrando conhecimento, valorização e importância da boneca para identidade brasileira. Isto aconteceu
porque antes de realizarmos a atividade prática, procuramos sensibilizar os alunos contando a história da boneca
Abayomi, a dor e sofrimento que os negros africanos passaram no período coloniais sendo escravos em várias
colônias americanas e na atualidade a fragilidade que muitas crianças africanas passam hoje pela fome, abandono da
sociedade e pelas mortes prematuras de seus pais.

Vimos que é possível transformar a nossa sociedade através da educação se, desde cedo, desenvolvermos nas
escolas atividades que sensibilizem os alunos para a realidade da nossa história, a diversidade cultural, religiosa, de
etnias, existentes ao nosso redor, pois as crianças possuem uma sensibilidade natural maravilhosa, que nos encanta
e nos estimula a continuar acreditando na construção de um mundo melhor.
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