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A lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino 

médio. O Brasil é um país multicultural. É inegável que vivemos em uma sociedade plural e 

heterogênea; negar isso é impossibilitar o conhecimento do complexo universo cultural afro-

brasileiro. Neste sentido, fica implícito que temáticas como a contribuição do negro na 

constituição do país e da identidade brasileira e a histórica segregação desse sujeito venham 

à tona. Tudo deve contribuir para que o tema seja trabalhado de forma significativa, sem 

contemplar apenas as misérias e as mazelas que historicamente afligiram ou afligem os 

negros. 

Durante pesquisas, foi possível encontrar muitos relatos de histórias sobre a cultura 

africana. Há evidências de quando os negros vieram para o Brasil como escravos, 

atravessando o Oceano Atlântico foi uma viagem muito difícil a bordo dos tumbeiros – 

navios de pequeno porte que cuidavam do transporte de escravos entre África e Brasil. A 

viagem era marcada por terríveis acontecimentos, as crianças choravam de fome, frio, doentes 

e assustadas, porque viam a dor e o desespero dos adultos e não compreendiam o que estava 

acontecendo, para onde estavam indo, nem por que estavam sendo levadas. As mães negras, 

então, para acalentar suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas saias e faziam bonecas 

com elas para as crianças brincarem. Essas bonecas são chamadas de Abayomi, aquela que 

traz felicidade. 

O curso realizado na Casa do Educador Dedê Prais, propôs encontros quinzenais 

com professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I para estudo, reflexão e 

práticas pedagógicas que viessem a contemplar a História Africana e Afro-brasileira de 
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forma lúdica, como estratégia de ensino-aprendizagem da cultura africana nas escolas 

municipais de Uberaba. Ao mesmo tempo, promover Ateliês de bonecas Abayomi para 

compor o cenário da contação de história, criada no coletivo a fim de estimular o 

pensamento crítico e estético do público- alvo, auxiliando o processo de produção e 

apreciação da Cultura Africana por meio de estudo, reflexão e prática na perspectiva do 

Ensino da arte. 

Após pesquisa e reflexão sobre os desafios que envolvem a formação de professores 

para as relações étnico-raciais, chegou-se à coleção paradidática intitulada “Que História é 

essa?!” da autora Rosa Margarida de Carvalho Rocha que é composto por seis (6) livros dos 

quais cinco (5) deles são direcionados às crianças. As histórias servem de fio condutor 

ligando conhecimentos, temas e conteúdos disciplinares prioritários que as crianças dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental precisam ter contato para compreender a história da África, 

dos Afro- brasileiros e das ligações biológicas e culturais entre Brasil e África. 

A primeira parte do curso: Abayomi e suas Incríveis Histórias da África foram as 

pesquisas e a criação do cenário: uma saia gigante de 20 metros, é nesse espaço que se inicia 

a contação de história sobre as Áfricas, o Brasil e nossas africanidades. 

É urgente caminhar para além do racismo, a educação tem um papel importante 

nessa trajetória, é o momento de contar uma nova versão da história africana. 

 

A questão da memória coletiva, da história, da cultura e da identidade dos alunos 

afrodescendentes, apagadas no sistema educativo baseado no modelo 

eurocêntrico, oferece parcialmente a explicação desse elevado índice de 

repetência e evasão escolares. Todos, ou pelo menos os educadores conscientes, 

sabem que a história da população negra quando é contada no livro didático é 

apresentada apenas o ponto de vista do “Outro” e seguindo uma ótica humilhante 

e pouco humana (MUNANGA, 2005, p. 16). 

 

De acordo com a citação do mestre Kabenguele Munanga pode-se averiguar que o 

saber dominante, reproduzido pela historiografia oficial, ignorou, colocou no anonimato a 

história negra e a trajetória histórica de luta por cidadania. 

A lei nº 10639 foi um passo importante para o Ensino da História da África e 

Cultura Afro•Brasileira, pois ela determina a reconfiguração curricular e tende a difundir na 

cultura escolar, na medida em que se desdobrou nas diretrizes culturais para este novo 

século. Porém, trabalhar essa temática ainda é um grande desafio para os professores. 
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Pensando nas dificuldades relatadas por essas profissionais durante a primeira parte do curso 

na Casa do Educador Dedê Prais, surgiu a proposta de elaborar a segunda parte com o tema: 

Abayomi e suas Incríveis Histórias da África na Escola. Assim surgiu o grupo Abayomi: ele 

é composto por 25 professoras da Educação Básica, onde cada professora é uma 

multiplicadora da proposta de contar a história da Abayomi usando a saia como cenário, cabe a 

ela cantar a música e realizar o ateliê de confecção da boneca em espaços formais e 

informais. 

O grupo Abayomi realiza apresentações em eventos como: palestras, seminários e 

ações sociais. Estima-se atender até dezembro de 2020 - 100% das demandas dos Cemeis e 

Escolas municipais de Uberaba promovendo a valorização da História Africana e afro-

brasileira por meio da formação de professores, indo da legislação 10.639 ao conhecimento 

que humaniza, transforma e liberta. 

O curso surgiu de uma proposta despretensiosa, aos poucos o grupo foi tomando 

forma, as professoras foram refletindo sobre suas práticas, buscando novas formas de 

aprender para ensinar. Durante o período do curso foi possível conhecer o perfil de cada 

profissional da educação que estava envolvida com a proposta. Também foi possível detectar 

desafios, resistência e racismo dentro de Cemeis e Escolas. Porém, ficou evidente que 

muitos desconhecem a lei 10.639 e ainda tomam como base a “antiga história” da África 

registrada nos livros didáticos do passado. A luta por uma história real ainda é um sonho, 

porém, o grupo Abayomi e suas Incríveis Histórias da África na Escola vêm plantando suas 

sementes a aos pouco começa a colher os primeiros frutos de um trabalho coletivo voltado 

para as relações étnico-raciais. 
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