
A África é o segundo maior continente do mundo. Tem 53 países e muitos dos seus habitantes vi-
eram para o Brasil trazidos em uma viagem que durava aproximadamente 45 dias, em navios que 

vinham com até 500 pessoas, homens, mulheres e crianças aglomeradas nos porões e trazidos 
como escravos. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram escravizadas, pois grande parte 

dos documentos foram queimados quando a Lei Áurea acabou oficialmente com a escravidão no 
Brasil, mas estima-se algo entre 3 milhões ou 14 milhões de pessoas vindas da África. 

Com uma cultura muito diversificada, colorida, com toques e danças vibrantes é uma honra ao 
ECOH poder trazer um pouco das histórias e contos de lá e das recontamos aqui. 

Bloco 2

A África



Os Vídeos
1. A lenda da Calunga 
2.  Nanã Buruku - Uma História Yorubá 
3. Contos e Lendas do Burkina Faso: O Macaco e o Coelho - François Moïse Bamba 

veja também no 10º ECOH sobre a África:

As sociedades de tradições orais da África do Oeste - François Moïse Bamba
Nesta conferência, François propõe uma viagem pelo rico patrimônio das sociedades 
de tradição oral da África do Oeste, apresentando alguns de seus fundamentos essen-
ciais. A conferência inclui momentos de conto e musicais, assim como de troca com os 
presentes.

A tradição oral sob o viés da Cultura Mandinga / África Ocidental

Link para a gravação da oficina realizada no período da manhã
Link para a gravação da oficina realizada no período da tarde

https://www.youtube.com/watch?v=Pomo2pkbPGk
https://www.youtube.com/watch?v=B4CCKYtO2H4
https://www.youtube.com/watch?v=cUB6z2WNdE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ooBaxXLT--0
https://youtu.be/KHwUzBSiQqA 
https://youtu.be/1mLrvqoaN3k


História 1: Mariane Bigio: A lenda da Calunga – Cordel para crianças

Educação Infantil: Sim | Ensino Fundamental: Sim

 Disciplinas/Conteúdos 

Língua Portuguesa: Versos, rimas; Literatura de Cordel;
Ciências Sociais e da Natureza: Preservação ambiental; Folclore;
Música: Maracatu – Manifestação cultural, instrumentos, ritmo, tradições;
Culinária: mingau.
Arte: Brinquedos tradicionais: Bonecas de pano;

 Sugestões de Atividades 

» Criação de versos com rimas; construção de história em formato de Cordel;
» Pesquisa e exploração de ritmo, instrumentos e grupos de Maracatu;
» Contação de histórias usando objetos ou bonecos.
» Confecção de bonecas de pano
» Teatro de sombras

 Links e Referências para aprofundar... 

O Cordel também pode ser um poderoso instrumento para divulgar informações, como 
este sobre o Coronavirus:
https://www.youtube.com/watch?v=FqawbLNXFN4

E esse material para professores é bem explicadinho sobre como produzir um cordel ani-
mado: http://programae.org.br/wp-content/uploads/2018/09/CordelAnimado-1.pdf

Livro: AS TRANÇAS DE BINTOU, de Sylviane Diouf, ed. Cosac & Naif. O sonho de Bintou, 
menina africana, é ter tranças como as mulheres mais velhas de sua aldeia.

Livro: UM ANO NOVO DANADO DE BOM, Angela Lago, ed. Moderna. Quatro irmãs, prin-
cesas africanas, princesas africanas, são feitas escravas e um dia escapam.

Livro: DOCE PRINCESA NEGRA, de Solange de Azevedo, ed LGE.  Livro para construção 
da identidade negra, especial na infância.

Destacando um pouquinho do tanto 
que podemos trabalhar...

https://www.youtube.com/watch?v=FqawbLNXFN4
http://programae.org.br/wp-content/uploads/2018/09/CordelAnimado-1.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=Pomo2pkbPGk


História 2: Grupo Manuí - Nanã Buruku - Uma história Yorubá 

Educação Infantil: Sim- turmas de 04 a 06 anos | Ensino Fundamental: Sim

 Disciplinas/Conteúdos 

Língua Portuguesa e Literatura: Uma oportunidade de discutir com os alunos sobre os 
mitos de criação do mundo nas diferentes culturas e crenças;
Artes: Uso do barro na arte: esculturas em argila, pintura com barro: técnicas e ferramentas;
Ciências Sociais e da Natureza: Cultura africana e afro-brasileira (Lei 10.639/03) e (Lei: 
11.645/08). Ambas as leis tratam da obrigatoriedade do ensino de cultura africana, afro-
-brasileira e indígena de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Elas com-
põem um conjunto de dispositivos legais que funcionam como indutores de uma política 
educacional para a afirmação da diversidade cultural e da concretização de uma educação 
das relações étnico-raciais nas escolas. As leis citadas são políticas afirmativas de comba-
te ao racismo e à discriminação racial;
Cultura africana: Crenças, mitos, tradições;
A busca pelo equilíbrio entre a quantidade de terra e água também é uma oportunidade 
de tratar do aquecimento global, discutindo com os alunos a importância de manter o 
equilíbrio ecológico.
Remédios que vem da terra: Outra possibilidade de conteúdo a ser trabalhado a partir 
dessa história são as curas que vem da terra, estudando com a turma as diferentes plantas 
de uso medicinal e sua aplicação, a partir do conhecimento popular.

 Sugestões de Atividades 

»Pesquisa sobre Mitos da criação e representação dramática dessas histórias;
» Que tal aproveitar o mito do surgimento do barro e trabalhar com argila?
» Os professores também podem aproveitar a abordagem sobre a importância da água 
para propor a montagem de um terrário pelos alunos, que tal? Essa experiência vai ajudá-
-los a entenderem como funcionam os ecossistemas e a importância da água para manu-
tenção dos mesmos. A montagem de um herbário com exemplares de plantas com uso 
medicinal pode render uma ampla e significativa pesquisa sobre plantas e resultar em 
belos exemplares, que podem ser feitos no modo virtual, através de trabalho remoto, ou 
em um material físico, tanto coletivo quanto pelos alunos individualmente

 Links e Referências para aprofundar... 

Leia mais sobre o Mito da criação em diferentes culturas:
https://www.psicanaliseclinica.com/mito-da-criacao/
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/mitos-sobre-origem-mundo.htm

Livro: MITOS DA CRIAÇÃO, de Zuleika de Almeida Prado, 2005, Ed. Callis.

Livro:  A CRIAÇÃO DO MUNDO E OUTRAS BELAS HISTÓRIAS INDÍGENAS, de Emer-
son Guarani e Benedito Prezia, 2011, Editora Fomato.

Livro: A ÁFRICA EXPLICADA A MEUS FILHOS , de Alberto da Costa e Silva, ed Agir.

Livro: A ÁFRICA, MEU PEQUENO CHAKA... , de RosaFerire Aguiar, ed Companhia das 
Letrinhas. Vovô Dembo conta ao seu neto sobre a infância e o dia a dia com as comidas, 
plantações, festas...

https://www.psicanaliseclinica.com/mito-da-criacao/
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/mitos-sobre-origem-mundo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=B4CCKYtO2H4


História 3: Contos e lendas do Burkina Faso - François Moïse Bamba - Burquina Faso 

Educação Infantil: Sim - turmas maiores, de 05 e 06 anos. | Ensino Fundamental: Sim

 Disciplinas/Conteúdos 

Língua Portuguesa: Pode-se tratar das diferenças e semelhanças das línguas francesa e 
portuguesa;
História: Sobre a colonização dos países africanos pelos europeus e como isso influencia 
na língua falada em diferentes lugares na África;
Ciências Sociais e da Natureza: Cultura africana e afro-brasileira (Lei 10.639/03) e (Lei: 
11.645/08). Ambas as leis tratam da obrigatoriedade do ensino de cultura africana, afro-
-brasileira e indígena de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Elas com-
põem um conjunto de dispositivos legais que funcionam como indutores de uma política 
educacional para a afirmação da diversidade cultural e da concretização de uma educação 
das relações étnico-raciais nas escolas. As leis citadas são políticas afirmativas de comba-
te ao racismo e à discriminação racial. Cultura africana: Crenças, mitos, tradições;
Animais africanos X animais do continente americano.

 Sugestões de Atividades 

» Este conto é riquíssimo, pois aborda a tradição cultural de diversos povos no mundo, 
de ensinar através dos contos. Neste caso, é possível ao professor propor apresentações 
teatrais e releituras em diversas linguagens.
» Também pode-se tratar das fábulas, que são narrativas que abordam animais que agem 
como seres humanos e ilustram um preceito moral. Que tal sugerir a criação de textos e 
histórias pelos próprios alunos?
» Pesquisa sobre a origem das línguas e sua disseminação pelo mundo;
» Que tal falar aos alunos sobre os animais africanos e descobrir com eles quais animais 
são nativos de nosso continente e quais deles só existem na África? E se incluir outros 
continentes? Isso vale também para as plantas, já que a fauna e a flora são distintas em 
cada parte do mundo, de acordo com o clima e as condições daquela região.

 Links e Referências para aprofundar... 

Leia mais sobre o Mito da criação em diferentes culturas:
https://www.psicanaliseclinica.com/mito-da-criacao/
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/mitos-sobre-origem-mundo.htm

Livro: BICHOS DA ÁFRICA, de Rogério de Andrade Barbosa, ed Melhoramentos. São 4 
volumes com lendas sobre diversos animais

Livro: ÁFRICA, de Ilan Brenman ed. Moderna. Com contos populares de toda África.

ARTIGO NEGROS PINGOS NOS “IS”

SOTIGUI KOUYATÉ, UM GRIOT NO BRASIL 

KEITA: A HERANÇA DO GRIOT

ENTREVISTA COM FRANÇOIS MOISE BAMBA

https://www.psicanaliseclinica.com/mito-da-criacao/
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/mitos-sobre-origem-mundo.htm
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101242015157
https://www.youtube.com/watch?v=sJd1te_3pjI
https://www.youtube.com/watch?v=yzqbaFH14CQ
https://www.revistacontinente.com.br/secoes/entrevista/ro-que-nos-divide-e-pouco-em-relacao-ao-que-nos-uner
https://www.youtube.com/watch?v=cUB6z2WNdE8&feature=youtu.be


Mais brincadeiras e idéias

1. Conhecemos os reis e rainhas?
PASSO 1

Pergunte às crianças... e para si mesmo :)

 » Quando a gente pensa em rei e rainha qual a imagem que vem à mente?

Peça para criança registrar essa imagem, em desenho ou texto.

Pode explorar tanto o físico quanto o ambiente, o local que mora, o que comem, como se 
vestem...

Qual a função de um rei/rainha? Lembrando que nem sempre esse é o nome utilizado, 
mas percebendo que isso é uma função.

PASSO 2

Pesquisar nos 5 continentes como foi (ou são) os reis e rainhas.

Claro que dentro dos continentes também há uma diversidade de como se é e se apresen-
ta essa função, tanto geograficamente quanto no tempo.

Mas, se pesquisarmos um de cada continente (não esqueça de sempre contextualizar de 
qual época se está falando) já vamos ampliar bastante nosso entendimento.

Não deixe de mostrar o que é continente e o que é país.

E, então, as mesmas coisas que a criança registrou de como ela pensa que são reis e rai-
nhas (vestimenta, local, jeito, etc) devem ser observados nesses novos reis e rainhas.

PASSO 3

Nessa pesquisa, as crianças vão descobrir alguns nomes de reis e rainhas. Vamos fazer 
uma lista?

Na dinâmica com sua 
turma, como é melhor: di-
vidir em grupos e dar um 
continente para cada ou 
cada grupo trabalha com 
todos os continentes? 
Ou cada criança recebe 
um continente? Ou outra 
maneira?

Valorize os desenhos transforman-
do todos os personagens, os imag-
inados e os novos, em fantoche de 
vara e papel.

»»»
o fantoche de  papel pode ter a vara 

por cima ou por baixo

Pode ser um bom momento para trabalhar com mapas e observação: qual continente parece maior e 
menor só de olhar?



Mais brincadeiras e idéias

2. O Barro
O grupo Manuí nos conta que o barro, esse encontro entre a terra e a água, está presente desde a 
criação do mundo.

E também está presente desde o começo da escrita. Primeiro foram as pinturas nas cavernas, que 
a gente chama de escrita pictográfica. Mas depois, tanto a escrita foi mudando como o material 
que se usava para registrá-lo.

Os babilônios tiveram a primeira escrita bem codificada, ou seja, usando códigos e usavam barro 
mole para fazer o “papel” e madeira ou ferro para a “caneta”.

» Distribua um pouco de argila para cada aluno e base  onde possa trabalhar e deixar des-
cansar (como capas duras de cadernos velhos, pedaços de madeira, etc)

» Oriente para forrarem o local e amassar bem a argila – bater para sair bolhas de ar.

» Abra a argila com espessura de mais ou menos 0,5 cm. Pode ser o formato de folha de 
caderno ou inventar um.

» Ainda molhado, registrem com desenhos ou códigos a história que combinarem.

» Com muito cuidado transporte para um lugar (de preferência que pegue sol)

» Deixe secar

  O QUE REGISTRAR?  
Há muitas coisas que o educador pode pedir nesse registro, mas vamos sugerir que, depois que as 
crianças assistiram Nanã Buruku - Uma História Yorubá, o educador peça que inventem um jeito 
de contar, com códigos, uma parte da história. Nossa sugestão não é fazer um desenho, mas fazer 
uma frase usando códigos de modo que daqui mil anos quem ver consiga entender o que ele contou. 
Antes de cada aluno contar a sua escrita, os colegas tentam decifrar.

Outras sugestões para registrar:

Coisas que a criança gosta

O caminho da escola

Brincadeiras

Sentimentos

História do seu nascimento...

 O Livro da Escrita 

de Ruth Rocha e Otavio Roth, ed Melhoramentos, conta muito bem 
para as crianças a evolução da escrita.



Mais brincadeiras e idéias

3. Falando um pouco sobre preconceito
A história de Nanã Buruku faz parte da mitologia do candomblé, uma religião altamente perse-
guida e muitas vezes apresentada  como “do diabo”. Os conceitos, a essência não são conhecidos e, 
pior que isso, deturpados.

A história que você ouviu parece que prega o culto ao demônio como muitos falam dessa religião? 
Aliás, sobre o que a história conta?

Se o educador não se sente à vontade para falar sobre a religião, não tem problema. 
Mostrando e contando contos africanos já é uma boa forma de olharmos para a diversi-
dade sem julgar.
Se quiser um pouco mais, conversem sobre como os africanos vieram para o Brasil e como 
era a vida deles nesse início.
Se quiser mergulhar um pouco mais ainda, conte que os orixás são como anjos da guarda 
que, quando a criança nasce, eles vêm para proteger e fazem isso a vida toda. Agora imag-
ine, quando Nanã Buruku é o orixá de alguém, que tipo de proteção ela dá? E os outros 
personagens da história?
Podemos ainda pesquisar os outros orixás.

O livro OGUM, O REI DE MUITAS FACES e outras histórias dos Orixás, da Editora Cia das 
Letras pode ajudar nessa pesquisa. Tanto de novas histórias recontadas por Lidia Chaib 
e Elizabeth Rodrigues, quanto a pesquisa de Marta Suely contando sobre a vinda dos 
africanos, mostrando um pouco da África e do que é o candomblé numa linguagem bem 
gostosa para a criança e o adulto.



Mais brincadeiras e idéias

4. Roda-Roda De Histórias Com Animais 
Da África
PONTO DE PARTIDA:

» Veja o vídeo Contos para Crianças - com François Bamba

» Pergunte às crianças: será que todos os animais vivem em todos os lugares? E esse é o ponto de 
partida para investigarmos quais são os animais que vivem no continente africano.

» Pelo conto percebemos vários animais que existem no Brasil e também no país de François Bam-
ba, o contador de histórias, Burkina Faso.

» Façam uma lista dos animais com pelo menos o mesmo número de crianças que a turma tem e 
observe em qual região da África cada animal vive.

» Cada aluno recebe um animal ou mais, depende da formação dos grupos.

» Confeccione o roda-roda

O QUE É  um tabuleiro com imagens feitas pelas crianças, onde há uma seta no centro 
que quando girada mostra qual imagem deve ser incorporada à história.

MATERIAIS  papelão, cartolinas, tesoura, canetinhas, cola, lápis, borracha, apontador, 
alfinete bailarina...

FORMAÇÃO  Dividir a turma em grupos. Cada grupo faz um tabuleiro roda-roda.

DESENVOLVIMENTO  cada grupo recebe um grande círculo de papelão dividido em 12 
partes iguais. Cada criança fica responsável por uma parte ou mais do círculo do seu gru-
po; e deve fazer uma imagem. Depois que o círculo estiver pronto, o adulto deve fazer um 
furo no meio e colocar a seta.

COMO JOGAR  Onde começa a história? Onde o girador cair. Uma criança gira e começa a 
contar a partir da imagem que a seta/ girador parar. A história é narrada levando em consi-
deração a imagem. Outra criança gira e continua a história.

 Essa brincadeira mostra como, com as mesmas figuras, podemos fazer histórias bem dife-
rentes.

para a seta, colamos um pedaço de cola 
silicone e prendemos com um brinco. É só 
não apertar que roda facilmente. Há mui-
tos materiais que podemos usar para fazer 
rodar, como o alfinete bailarina.



Mais brincadeiras e idéias

5. A Oralidade No Burkina Faso
No vídeo de François Moise Bamba, ele conta muito sobre a oralidade e, a partir dele, há muito 
para o educador explorar com seus alunos.

A cultura é uma herança social que, além de mostrar valores fundamentais para uma 
comunidade, também transmite sua experiência.

Aqui no Brasil, chamamos de Brincos as brincadeiras que fazemos com as crianças peque-
ninas. Fazem parte do nosso acervo cultural, nossas tradições, nossos saberes e identida-
des.   É um caminho de iniciação dentro da nossa cultura, possibilitando que desde a mais 
tenra idade o ser humano já entre em contato com os elementos significativos, estabele-
cendo assim uma relação orgânica com o acervo cultural.

Os brincos representam um patrimônio sociocultural inestimável, passam de geração a 
geração de forma oral.

São exemplos de brincos:

Serra serra serrador, serra o papo do vovô;

Janela janelinha porta campainha;

Cadê o toucinho que tava aqui?

Bate palminha bate, palminha de São Thomé;

Francois nos contou alguns de sua cultura, pesquise junto às crianças quais elas conhecem.

 » Outras idéias a explorar é: que músicas aprendemos a contar os números quando 
nos ensinam a contar?

 » As mães de Burkina Faso amarram seus bebês para carregar. Cada vez mais o 
sling, um tipo de carregador de bebê de tecido deixando o corpinho da criança de forma 
confortável, é usado aqui no Brasil. Que tal mostrar os vários tipos de amarrações possí-
veis para as crianças?

QUEM É NOSSO CONVIDADO ESPECIAL

François Moïse Bamba Iniciado na arte do conto por seu pai, é da casta dos ferreiros e foi criado 
em estreita relação com a tradição da cultura e da arte griot do Burkina Faso, bases da sua forma-
ção como ser humano e como artista. Reconhecido internacionalmente, participou de diversos 
festivais. Desde 2018, realiza anualmente em seu país o Festival Internacional dos Patrimônios 
Imateriais que, a cada edição, propõe um mergulho em uma das 65 etnias do Burkina Faso.

Pesquisem sobre o que é ser griot  e o mais  gostoso para as cri-
anças:  brinquem!
Cada semana uma criança pode ser o ser o griot. Para isso precisa 
escolher uma história para a turma, um local (porque não uma ár-
vore com uma boa sombra?) e contar!

 BRINCAR DE SER GRIOT! 



Mais brincadeiras e idéias

A Gente Conhece a África?

Já ouviu falar que muitas pessoas que não conhecem o Brasil pensam que aqui é uma grande flo-
resta com cobras e onças tomando conta?

E como você imagina a África? Quantos países há lá? Quais as religiões e comidas?

Vamos mostrar só um pouquinho de algumas cidades africanas, se você se interessar, aprofunde 
essa pesquisa com os alunos.

Aproveita pra espiar num mapa onde ficam essas cidades e países no continente africano.

Lagos (em iorubá: Èkó) é uma cidade da Nigéria, a 
segunda maior cidade africana

Durban é uma cidade sul-africana. É a terceira 
maior cidade do país em número de habitante e 
é a maior cidade indiana do mundo fora da Índia.
[3] A língua mais falada é o zulu, seguida pelo inglês, 
o africâner e o hindi.

Freetown é a capital e maior cidade da Serra Leoa, 
um dos países mais pobres do continente africano.

Cairo é a capital do Egito ,  quer dizer “conquista-
dor” ou “vencedor e é a maior cidade do mundo 
árabe e da África.

Antananarivo é a capital da República de Madagás-
car. A palavra “Antananarivo” significa “cidade dos 
mil”, provavelmente devido a “mil colinas” ou “mil 
guerreiros”

Uagadugu é a capital e maior cidade do Burkina 
Faso. Trata-se de uma cidade muito antiga, que foi o 
centro do estado mossi nos séculos XIV e XV



Conte-nos o que mais gostou!
E logo logo enviaremos mais idéias!


