


UNIVERSISDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Reitora: Sandra Regina Goulart Almeida
Vice-Reitor: Alessandro Fernandes Moreira

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Diretora: Daisy Moreira Cunha
Vice-Diretor: Wagner Ahmad Auarek

PROMESTRE
Coordenadora: Samira Zaidan
Subcoordenadora: Maria Amália de Almeida Cunha

MALA TEMÁTICA MOJUBÁ

Pesquisador e organizador
Sérgio Teixeira da Silva 

Orientador
Heli Sabino de Oliveira

Consultoria e designer gráfico
Rubens Rangel Silva

Costureira
Elma Lopes 

Marceneiro
Neidson Ebenezer 

Fotógrafo
Sérgio Loyola



SéRGIO TEIxEIRA DA SILVA

BELO HORIZONTE

2019









SUMÁRIO

O QUE TEM NA MALA

APRESENTAÇÃO DA MALA TEMÁTICA MOJUBÁ

MOMENTOS QUE OPORTUNIZAM O 

TRABALHO COM A MALA TEMÁTICA

POSSIBILIDADES DE TRABALHO COM A MALA TEMÁTICA

REFERÊNCIAS SOBRE OS ARTEFATOS 

CONTIDOS NA MALA TEMÁTICA

COSMOGONIA

OBRAS LITERÁRIAS E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

AMPAROS LEGAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

PEDAGÓGICOS QUE ENVOLVAM AS RELIGIÕES DE MATRIZES 

AFRICANAS NAS ESCOLAS NO CONTExTO DA CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA

REFERÊNCIAS

 

09

11

 

13

15

 

21

41

49

57

73





9
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APRESENTAÇÃO DA MALA TEMÁTICA MOJUBÁ

A Mala Temática Mojubá é fruto da pesquisa de Mestrado 
Profissional intitulada, “Educandos/as candomblecistas e 
umbandistas da Educação de Jovens e Adultos: sentidos 
atribuídos ao processo de escolarização”. A pesquisa foi de-
senvolvida e finalizada no período compreendido entre os 
anos de 2017 a 2019.  A Mala Temática Mojubá, foi preparada 
como produto educacional a ser apresentado como um dos 
requisitos para a conclusão do curso de Mestrado Profissio-
nal da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 

A Mala Temática Mojubá significa mala dos respeitos à an-
cestralidade africana. Refere-se a um artefato que foi pen-
sado e organizado para ser um recurso didático que dará su-
porte aos/as educadores/as que trabalham com temáticas 
que envolvem a cultura afro-brasileira e africana, especifica-
mente ao trato das religiosidades de matrizes africanas em 
suas aulas. Uma vez utilizado pelos/as docentes, este arte-
fato contribuirá com a minimização de preconceitos e este-
reótipos criados sobre a cultura negra. O desenvolvimento 
de projetos pedagógicos com a mala temática, favorecerá a 
implementação da Lei 10.639/2003, esta lei inclui no currí-
culo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Dentro da mala temática, os/as educadores/as encontrarão 
uma variedade de objetos associados ao Candomblé e à Um-
banda. Os objetos estão relacionados com a cultura africana e 
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afro-brasileira e muitos deles fazem parte da cultura popular. 
Na mala temática, o/a educador/a encontrará uma coletânea 
de obras que trazem propostas lúdicas de aprendizagem que 
envolve os valores civilizatórios afro-brasileiros, favorecem a 
contação de histórias e o conhecimento oficial sobre a cultu-
ra afro-brasileira na perspectiva da descolonização religiosa 
da educação. O/a educador/a terá em mãos bonecos de fan-
toches e um livro contendo mais de trezentas histórias sobre 
a vida dos orixás o que possibilitará a realização de diversas 
atividades práticas.  

Na mala há uma importante obra que amplia o diálogo sobre 
a formação de professores/as no contexto das religiões de 
matrizes africanas. O/a educador/a contará ainda com edito-
riais que trazem explicações sobre cada símbolo constante na 
mala temática, assim como algumas legislações das esferas, 
municipal, estadual e nacional que legitimam o trabalho do-
cente quanto ao trato de temas que envolvem a cultura africa-
na e afro-brasileira. 

Certamente, o trabalho desenvolvido por meio deste recurso 
didático, se bem contextualizado, possibilitará a desconstru-
ção de preconceitos, o respeito à diversidade e a valorização 
de pertencimentos.
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MOMENTOS QUE OPORTUNIZAM O TRABALHO
COM A MALA TEMÁTICA

Os temas relacionados com a cultura africana e afro-brasilei-
ra devem ser trabalhados ao longo de todo ano letivo pelos/
as educadores e educadoras de todas as disciplinas, porém, 
existem algumas datas e momentos que propiciam o desen-
volvimento de atividades relacionadas com as religiões de ma-
trizes africanas em sala de aula.   é bastante oportuno que 
as atividades sejam realizadas no Dia Nacional do Combate à 
Intolerância Religiosa (21 de janeiro), caso os/as educandos/
as e educadores/as estejam em férias, esta data poderá ser 
trabalhada em outro momento do ano letivo. Os projetos po-
derão ser realizados também no dia 02 de dezembro que é o 
Dia Nacional do Samba; os/as educadores/as podem trabalhar 
no dia 13 de maio que faz menção à Abolição da Escravatu-
ra no Brasil, no dia 20 de novembro que se comemora o Dia 
Nacional da Consciência Negra, bem como nas semanas que 
antecedem o período carnavalesco, haja vista que o carnaval 
representa a maior festa popular brasileira e apresenta carac-
terísticas oriundas das tradições religiosas de matriz africana. 

é importante ressaltar que nada impede que os/as educa-
dores/as desenvolvam atividades com a mala temática em 
datas diferentes das que foram sugeridas. Sempre que os 
conteúdos a serem trabalhados estiverem relacionados 
com a cultura africana e afro-brasileira e, estando estes, em 
consonância com alguma materialidade constante na mala 
temática, esta, poderá ser utilizada. Antes de apresentar a 
mala temática, é importante que os/as educadores/as já te-
nham abordado os temas em suas aulas. As atividades que 
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fazem menção aos objetos, obras, e demais artefatos terão 
mais sentido para os/as educandos/as durante a culminância 
de projetos pedagógicos.  Portanto, sugiro que ao trabalhar 
com a mala temática, o/a educador/a prepare a sala de aula 
antecipadamente em forma de círculo, propiciando um am-
biente favorável à interação de todos/as. 
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POSSIBILIDADES DE TRABALHO
COM A MALA TEMÁTICA

As propostas de atividades descritas neste tutorial representam 
apenas sugestões, o/a educador/a poderá explorar a criatividade 
para desenvolver suas próprias atividades, haja vista a variedade 
de possibilidades que este recurso pedagógico oferece. 

1ª sugestão de atividade

Sugestões de atividades com os artefatos

Após ter abordado alguns temas referentes à cultura africa-
na e afro-brasileira, o/a educador/a ao levar a mala temática 
para a sala de aula, pode iniciar as atividades apresentando 
a mala temática aos/as educandos/as e logo após, pedir que 
cada um pegue um objeto. Após tocá-lo, observá-lo e sen-
ti-lo, estes/as deverão descrever por escrito o que o objeto 
representa e, posteriormente, o texto será lido em voz alta 
para que todos/as possam ouvir. O momento da abertura da 
mala temática, da retirada dos objetos e dos comentários rea-
lizados pelos/as educandos/as, será registrado pelo/a educa-
dor/a, que deverá estar atento/a aos sentidos que os/as edu-
candos/as atribuem a cada símbolo, que conceitos formam 
que emoções deixam transparecer, que palavras pronunciam 
e que reações possuem. A partir dessas observações e após 
as leituras dos textos produzidos pelos/as educandos/as, o/a 
educador/a começa a explicar o que os símbolos representam 
para a cultura africana e afro-brasileira, neste momento, terá 
a oportunidade de desconstruir preconceitos e estereótipos a 
partir dos comentários pejorativos que supostamente podem 
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ser pronunciados ou registrados pelos/as educandos/as. O/a 
educador/a lançará mão dos postais com a imagem e descri-
ção dos objetos para explicar o significado dos símbolos que 
foram retirados da mala temática pelos/as educandos/as. 
Além desta possibilidade de trabalho, os/as educadores/as 
poderão trabalhar com os artefatos de forma inversa à que foi 
apresentada, ao invés de pedir para os/as educandos/as reti-
rarem os símbolos, ele/a mesmo/a vai retirando-os da mala 
temática e explicando o seu significado, correlacionando-os 
com a cultura africana e afro-brasileira. Os postais também 
podem ser utilizados neste momento, pois, eles poderão ser 
distribuídos aos/as educandos/as e na medida em que o/a 
educador/a vai retirando os artefatos da mala o educando 
que está com o postal relacionado aquele artefato o identifica 
e lê no verso do postal o que ele significa, desta forma, o/a 
educador/a vai contextualizando as leituras, esclarecendo as 
dúvidas, ao mesmo tempo em que desconstrói preconceitos 
que por ventura possam se apresentar por meio das falas, 
atitudes e olhares dos/as educandos/as. 



17

2ª sugestão de atividade

Sugestões de atividades com máscaras africanas

A confecção de máscaras com os/as educandos/as é uma ati-
vidade lúdica e interativa que tem o objetivo de valorizar a cul-
tura dos povos africanos. Após contextualizar em aula sobre a 
importância e utilização que as máscaras possuem para esses 
povos, e ao término da leitura da obra “As Gueledés” de Raul 
Lody, constante na mala temática, o/a educador/a poderá pro-
por aos/as educandos/as que façam suas próprias máscaras. 
Para isso, é preciso providenciar o lugar e toda materialidade 
necessária para a realização da tarefa. 

Materiais para confecção das máscaras: atadura gessada, 
um pote pequeno com água,vaselina, tintas para EVA ou tinta 
acrílica, pincéis.

O molde da máscara: 

1. Passe vaselina no rosto da pessoa em que se fará o molde;
2. Corte a atadura em pedaços pequenos (4x2 cm mais ou 

menos);
3. Mergulhe os pequenos pedaços na água; 
4. Cubra o rosto com a atadura, deixando livre os olhos, a 

boca e as  entradas das narinas; espalhe suavemente o 
gesso com as mãos;

5. Espere entre 5 a 10 minutos para secar. A máscara se sol-
tará com os movimentos da bochecha e da testa. Lave o 
rosto em seguida;

6. Deixe que a máscara seque ao sol por algumas horas.



18

7. Use a criatividade, pinte e decore a máscara com traços 
africanos.

3ª sugestão de atividades

Sugestões de atividades com as cosmogonias

Após explicar o conceito de cosmogonia é interessante que 
os/as educadores/as levem os/as educandos/as a refletirem 
sobre a importância das histórias que explicam a origem do 
universo, da natureza, da criação dos seres humanos e demais 
seres vivos. O/a educador/a pode fazer algumas perguntas 
para os/as educandos/as com a intenção de constatar qual é 
a cosmogonia predominante entre eles/as, logo após, o/a edu-
cador/a registra as respostas e na medida em que for expli-
cando, demonstra que existem outras formas de compreen-
são acerca da criação do universo e dos seres vivos. Após esta 
contextualização, o/a educador/a pode contar a história cos-
mogônica dos povos iorubanos, cristãos e gregos, possibilitan-
do aos/as educandos/as conhecerem diversas crenças, além 
de incitar o respeito às diferenças.

4ª sugestão de atividade

Sugestões de atividades com os bonecos de fantoche

Com o objetivo de trabalhar a oralidade como valor civilizatório 
afro-brasileiro, os bonecos de fantoche poderão ser utilizados 
pelos/as educadores/as para contação de histórias africanas. 
A mala temática traz várias obras literárias que contribuem 
com a realização desta atividade, tais como: Omo-Oba: His-
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tória de princesas, Mitologia dos Orixás, A Era dos Erês, Nun 
Tronco de Iroko Vi A Iúna Cantar.

5ª sugestão de atividade

Sugestões de atividades com o caxixi

O objetivo de confeccionar um caxixi é valorizar a musicalida-
de como um dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Além 
de ser uma atividade lúdica, desperta nos/as educandos/as o 
interesse pela arte e pelas expressões corporais. Sendo este 
instrumento bastante utilizado nas rodas de capoeira. 

Para construir a base:

1. O material tem de ser duro e de espessura fina. Pode ser 
um pedaço de cabaça, eucatex ou compensado. Se for só 
para praticar, um papelão consistente serve. 

2. Riscar dois círculos: o primeiro, com 6 cm de raio, e o se-
gundo,com 5cm de raio.

3. Recortar o círculo maior (6 cm).
4. No menor, fazer pequenos orifícios com uma distância de 

2 a 3 cm um do outro. 

Para construir o corpo:

Materiais: 1. Tiras de vime ou similar. Se for só para praticar, 
tirinhas de garrafa pet ou de papel resistente servem. 2. Pas-
sar a mesma tira de vime, de 25 cm, por dois buracos e puxar 
para cima, repetindo a operação a cada dois buracos. 3. Amar-
rar provisoriamente as tiras, passando um barbante em torno 



delas na altura entre 10 e 15 cm. 4. Com uma tira grande, co-
meçar a tecer da base para cima, passando, horizontalmente, 
por cima e por baixo das tiras verticais, até que elas fiquem 
provisoriamente amarradas. 5. Deixar três tiras verticais de 
cada lado e, com as outras, começar a fechar a cesta, tecendo 
as tiras de cima para baixo. 6. Antes de fechar tudo, colocar as 
pedrinhas ou sementes (lágrimas-de-Nossa Senhora, compra-
das em casas de Umbanda). 7. Deixando espaço para a mão, 
as tiras que sobraram também serão tecidas na cesta. 8. Para 
reforço, tecemos, em um lado da cesta, duas tiras que envol-
ve¬rão a alça. O que sobra também será tecido no outro lado. 

Fonte: A Cor da Cultura, modos de interagir (Brandão, 2006, p.44). 
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REFERÊNCIAS SOBRE OS ARTEFATOS
CONTIDOS NA MALA TEMÁTICA 

AGUIDAVIS

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Os aguidavis são pequenas varas de goiabeira ou de ipê, des-
cascadas e lixadas pelos ogãs, usadas para tocar em alguns 
instrumentos, como atabaques, agogô, gã, etc. Para o maior 
atabaque, o Rum, são utilizadas varas mais grossas; as mais 
finas servem para os menores atabaques, o Rumpí e Lé. Eles 
podem ser percutidos com a mão, dependendo dos variados 
toques para os orixás e também de cada nação, ou batidos 
essas com varinhas chamadas de aguidaví. Nas nações congo 
e angola, os atabaques são tocados com as mãos. Os mais 
conhecidos e usados em todas as nações são o Rum (Hun), o 
Rumpi (Hunpí) e o Runlé (Hunlé) ou Lé, do povo fon.

Fonte: O Candomblé Bem Explicado; (Odé Kileuy; Vera de Oxaguiã, 2009, p 318).
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BONECOS DE FANTOCHE

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Os bonecos de fantoche representam importantes recur-
sos que os/as educadores/as têm em mãos para enfatizar a 
oralidade em sala de aula. As contações de história com os 
bonecos fomentam práticas pedagógicas que tem o objetivo 
de valorizar a cultura africana e afro-brasileira. Os fantoches 
trazem à tona um novo universo constituindo-se em algo mis-
terioso. Um boneco ganha voz e vida própria nas mãos do/a 
educador/a que conta uma história contagiando os/as educan-
dos/as com a magia e fantasia através dos movimentos.

Fonte: Bonecos, fantoches e afins: Muito mais do que um suporte divertido 
nas atividades pedagógicas; (Becker, 2013, p.04).
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BÚZIOS

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Para as religiões de matrizes africanas os búzios possuem 
várias utilidades, mas seu principal simbolismo é o uso no 
sistema oracular, o jogo de búzios. Ali eles se transformam 
na fala dos orixás, transmitindo aos homens os desígnios e 
as vontades deles. O búzio, também chamado de zimbo ou 
jimbo pelo povo bantu, e caurí pelos iorubás, é um tipo de 
concha do mar, bivalve, e muito usado, antigamente, como 
moeda de compra e venda na África. Utilizado nos assenta-
mentos de vários orixás, voduns e inquices, faz a represen-
tação do dinheiro, da riqueza e da fartura. é encontrado tam-
bém enfeitando roupas, na confecção de pulseiras, cordões 
sagrados, como os brajás (fios de contas usados por auto-
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ridades espirituais), nos braceletes, em adornos de cabeça, 
em instrumentos musicais e em muitos outros itens. O búzio 
está muito ligado aos orixás primordiais, sendo considerado 
um descendente.

Fonte: Livro: O Candomblé Bem Explicado; (Odé Kileuy; Vera de Oxaguiã, 

2009, p. 222).

CACHIMBO

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Cachimbo é um instrumento antigo que já existia antes 
mesmo do europeu pisar em solo americano, nele já habi-
tavam povos ameríndios que dispunham de suas crenças, 
formas de cura, sabedorias e modos de interpretar o mundo. 
Esse instrumento servia e ainda serve como utensílio sa-
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grado nas culturas indígenas. Na Umbanda, os cachimbos 
são instrumentos muito utilizados por algumas entidades, 
principalmente pelos/as pretos/as velhos/as. A fumaça fun-
ciona como um defumador individual e coletivo, dirigido ao 
objetivo do Guia. Pode ser percebida também como meio de 
descarrego para vitalizar e ativar os centros energéticos do 
corpo humano (chakras). Em algumas tradições, o cachimbo 
representa o sagrado feminino (depositário das ervas) e o 
masculino (tubo da fumaça) e ainda o mundo terrestre (fo-
lhas/ervas) e o celeste (fumaça).

CARRANCA

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/299770918924215730/

As carrancas são caracterizadas por representarem o ar-
tesanato típico das cidades próximas ao rio São Francisco. 
Neste contexto, inicialmente, as carrancas eram utilizadas 
nas proas das embarcações que percorriam o rio, pois os 
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navegadores acreditavam que esta figura ajudava a afastar 
os maus espíritos que atuariam nas águas. As imagens das 
carrancas são antropomórficas, ou seja, misturam elemen-
tos físicos de animais e de seres humanos. As carrancas 
passaram a representar um teor mítico para a população lo-
cal, funcionando como um “objeto de proteção” para os seus 
portadores. Na Umbanda, tem a função de afastar energias 
negativas protegendo os fiéis. Nas casas de Umbanda elas 
geralmente encontram-se inseridas na entrada, próximo ao 
portão.

CAXIXI

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Utilizado como instrumento de percussão em diversos gê-
neros musicais no Brasil e no mundo, o caxixi é originário 
do continente africano. é utilizado em alguns Terreiros de 
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Candomblé e serve de acompanhamento ao berimbau na 
roda de capoeira. Conforme o tamanho, seu som é grave, 
médio ou agudo. Como se trata de um instrumento que ga-
rante a pulsação rítmica, é encontrado com freqüência na 
música brasileira e também na música pop internacional. 
Caxixi quer dizer palma da mão, no idioma quimbundo. é um 
instrumento na forma de uma cesta de vime, com sementes 
ou pedrinhas no seu interior, e tendo como base um pedaço 
de cabaça.

Fonte: Saberes e fazeres: Modos de interagir; (BRANDÃO, 2008, p.43)

EKETÉ

Fonte: https://www.google.com/search?q=eketé

Eketé é um adorno de cabeça muito utilizado pelos/as adep-
tos/as do Candomblé e da Umbanda. Conhecido também por 
outros nomes pelos adeptos das religiões de matrizes africa-
nas, como: Gorro, Keté, Filá ou Bubú. Este adorno pode ser 
usado para proteger o Ori (cabeça) do adepto iniciado no Can-
domblé.  Os adeptos de outras religiões também utilizam de 
adornos para cobrir a cabeça, os Rabinos, por exemplo, usam 
um Gorro que é chamado de Kipa. Já os sacerdotes católicos 
fazem uso do Solidéu.
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FIO DE CONTAS 

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Para os/as adeptos/as das religiões de matrizes africanas, os 
colares de contas aparecem como objetos de identificação dos 
fiéis aos deuses e o seu recebimento, como momento impor-
tante nessa vinculação. A montagem, a lavagem e a entrega 
dos fios de contas constituem momentos fundamentais no ri-
tual de iniciação dos filhos de santo, os quais, daí em diante, 
além de unidos, estarão protegidos pelos orixás. Feitos com 
contas de diferentes materiais e cores, esses fios apresentam 
uma grande diversidade e podem ser agrupados por tipologias 
de acordo com os usos e significados que têm no culto. As-
sim, acompanham e marcam a vida espiritual do fiel, desde 
os primeiros instantes da sua iniciação até as suas cerimônias 
fúnebres. Dos ritos secretos e espaços fechados do culto aos 
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orixás, os fios de contas ganharam o mundo e adquiriram no-
vos usos. Da África vieram para o Brasil e para todo o mundo 
onde o Candomblé se tem difundido. Hoje, devido ao sincre-
tismo religioso, além dos espaços de culto, é possível obser-
var a presença de fios de contas em lugares inusitados como 
automóveis e lojas, mas já destituídos das funções e sentidos 
primordiais, usados apenas para proteger os espaços e as pes-
soas contra maus agouros.

Fonte: https://ocandomble.com/2008/05/02/fios-de-contas/
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INCENSÁRIO

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Instrumento litúrgico de uso para se fazer  defumação. Uti-
lizado por várias religiões, dentre elas a Umbanda, a defu-
mação é essencial para qualquer trabalho num Terreiro de 
Umbanda, bem como em ambientes domésticos. Este ritual 
é praticado com o objetivo de purificar o ambiente (Terreiro/
residência), bem como o corpo do médium e a assistência 
(pessoas que irão participar da gira), retirando as energias 
negativas e preparando o local para que a gira possa ocorrer 
em harmonia. A fumaça que sai do incensário é usada para 
santificar, purificar ou abençoar, acredita-se que a fumaça 
conduz mensagens para o reino dos céus. Nossos ancestrais 
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faziam uso de incensos em suas casas porque pensavam 
que podiam protegê-los das pragas e doenças. A fumaça 
aromática exalada do incensário pode relaxar, estimular e 
aumentar nossa energia, nos levando para um momento de 
paz e tranquilidade.

MACUMBA

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Macumba é o nome dado a um instrumento musical utilizado 
em cerimônias de religiões afro-brasileiras, como o Candom-
blé, é também uma espécie de árvore africana. O termo, po-
rém, acabou se tornando uma forma pejorativa de se referir a 
essas religiões – e, sobretudo, aos despachos feitos por alguns 
seguidores. Na árvore genealógica das religiões africanas, ma-
cumba é uma forma variante do Candomblé que existe só no 
Rio de Janeiro. O preconceito foi gerado porque, na primeira 
metade do século 20, igrejas neopentecostais e alguns ou-
tros grupos cristãos consideravam profana a prática dessas 
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religiões. Com o tempo, quaisquer manifestações dessas reli-
giões passaram a ser tratadas como “macumba”.

MÁSCARAS

Fonte: Acervo pessoal (2018) – Arte: Gabi Peniel
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A máscara africana é vista, muitas vezes, pelos ocidentais, 
com olhares cheios de idéias preconcebidas e de julgamentos 
prévios. As máscaras nas comunidades africanas, geralmente 
estão ligadas a rituais religiosos, de guerra, de fertilidade da 
terra e até mesmo de entretenimento, elas são criadas para 
serem vistas em movimento. Diferente das máscaras da so-
ciedade ocidental, para as comunidades africanas toda a in-
dumentária que cobre o corpo do mascarado é considerado 
máscara; e geralmente são os homens quem dançam masca-
rados. As máscaras africanas geralmente são esculpidas em 
madeira, a sua confecção passa por rituais desde a escolha de 
quem vai confecciona-lá até o ritual de purificação pelo qual 
possa a partir daí, nascer uma nova máscara em substituição 
de outra. Quando essas máscaras estão expostas em algum 
museu, toda essa sacralidade não é visível aos olhos do públi-
co, as pessoas só podem observá-la enquanto escultura. 
 
Fonte: As máscaras africanas e suas múltiplas faces; (Ferreira, 2004, p.03)
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PATUÁS  

Fonte: Acervo pessoal (2018)

As pessoas mais antigas da religião valiam-se muito desses 
pequenos objetos, que contêm vários elementos acondiciona-
dos em pequenos saquinhos. Esse é um método muito eficaz 
de resguardar-se. Em algumas casas de Candomblé os pa-
tuás são presos nos fios de conta das/os iaôs (iniciadas/os), 
com alguns componentes que fizeram parte da sua iniciação 
e que ajudarão na sua proteção e segurança. Existem patuás 
que são colocados dentro de casa, para trazer defesa e atrair 
prosperidade. Outros são usados atrás das portas, para cortar 
o olho-grande (oju kokorò) e a inveja. Alguns usam na bolsa ou 
na carteira, para o amor ou para o dinheiro. São usados tam-
bém presos com pequenos alfinetes nas roupas, bem junto ao 
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corpo, proporcionando saúde, proteção e amparo contra as-
saltantes e meliantes. Dentro de alguns patuás são colocadas 
pequenas rezas ou preces escritas em papel, pedindo defesa e 
companhia às forças da natureza. Tudo proveniente dos nos-
sos mais antigos, e que surtia efeito porque era usado com 
muita fé e perseverança.

Fonte: Livro: O Candomblé Bem Explicado;  (Odé Kileuy; Vera 
de Oxaguiã, 2009, p.250) 

PERFUMES

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Assim como as cores identificam as vibrações de cada orixá, 
as essências também trazem as energias que fazem a ligação 
necessária com cada orixá proporcionando ajuda e proteção 
para o dia a dia.  As funções das essências estão relacionadas 
com um determinado orixá e tem uma finalidade. Por exemplo: 
OxUM: Colônia que estimula o amor e carinho. Deve ser usada 
para união sentimental. YEMANJÁ: Jasmim proporciona bem 
estar pessoal. Deve ser usada no ambiente familiar. YANSÃ: 
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Maçã atrai vitalidade e dinamismo. Deve ser usada para es-
quentar as paixões. OxALÁ: Lírio que proporciona felicidade, 
equilíbrio e harmonia. Deve ser usada como purificador am-
biental. OxOSSI: Madeira ativa a sorte. Deve ser usada para 
atrair dinheiro e fartura na família. xANGÔ: Almíscar ativa o 
poder liderança e sedução. Deve ser usada para conquistas. 
IBEJI: Maçã verde proporciona alto-astral. Deve ser usada 
para trazer alegria ambiental. OGUM: Canela, por ser estimu-
lante, acentua a determinação. Deve ser usada para abertura 
de caminhos e em entrevistas de emprego.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/pai-paulo-de-oxala/os

-orixas-as-essencias-suas-finalidades-13763813.html

TERÇO

Fonte: Acervo pessoal (2018)
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O terço, muito utilizado pelos católicos e umbandistas, prin-
cipalmente pelos pretos velhos e pretas velhas, entidades da 
Umbanda. Terço significa uma das três partes do Rosário (hoje 
não mais e sim a quarta parte devido o acréscimo dos misté-
rios luminosos). A oração do terço teve sua origem no século 
Ix. Ela surgiu como alternativa à Liturgia das Horas criada pe-
los monges irlandeses. Esta Liturgia compreende a recitação 
dos 150 salmos bíblicos em diversos períodos do dia. A origem 
do terço é muito antiga, remonta aos anacoretas orientais que 
usavam pedrinhas para contar suas orações vocais. O Venerá-
vel Beda sugerira aos irmãos leigos, pouco familiarizados com 
o saltério latino, que se utilizassem de grãos enfiados em um 
barbante na recitação dos pais-nosso e ave-marias. Segundo a 
lenda, em 1328 Nossa Senhora apareceu a São Domingos, re-
comendando-lhe a reza do rosário para a salvação do mundo. 
Rosário significa coroa de rosas oferecidas a Nossa Senhora. 

Fonte: https://fraternidadedeumbandadivinaluz.



38

TURBANTE

Fonte: https://www.google.com/search?q=turbante

O turbante consiste em uma grande tira de pano enrolada so-
bre a cabeça, e de uso muito comum na Índia, no Bangladesh, 
no Paquistão, no Afeganistão, no Oriente Médio, no Norte da 
África, no Leste da África, no Sul da Ásia e em algumas regiões 
da Jamaica. A origem deste acessório é desconhecida, mas sa-
be-se que já era usado no Oriente muito antes do surgimento 
do islamismo. Os sikhs, que não são nem muçulmanos e nem 
árabes, constituem a maioria das pessoas que usam turbantes 
no mundo ocidental. O turbante é comum nas religiões tradi-
cionais africanas, afro-americanas e afro-brasileiras, podendo 
ser de vários tipos e cores. No Brasil, o turbante chegou pe-
las mãos dos africanos que eram trazidos como escravos. As 
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mucamas usavam turbantes nas cabeças não como trajes da 
“moda”, até porque, havia uma série de restrições legais e eco-
nômicas que limitavam as suas escolhas. Símbolo da cultura 
negra e diretamente associado a rituais religiosos de matriz 
africana, o uso do turbante está - ou deveria estar - vinculado 
a uma reflexão madura, antes histórica do que estética.

Fonte: Diário de Pernambuco; (Ramos e Lins, 2017, p.01) 
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COSMOGONIAS

Fonte:http://maramedia.ro/nasa-pamantul-va-fi-15-zile-in-intuneric-bezna-
ce-se-ascunde-in-spatele-acestui-anunt

O que é o pensamento cosmogônico? 

O pensamento cosmogônico é uma tentativa de explicar a rea-
lidade através dos mitos/histórias. A origem das coisas sem-
pre foi uma preocupação central da humanidade; a origem das 
pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas 
e de nós mesmos. Mas a origem mais fundamental de todas 
parece ser a origem do universo como um todo – tudo o que 
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existe. Sem esse, nenhum dos seres e objetos citados, nem 
nós mesmos, poderíamos existir. Talvez por essa razão, a exis-
tência do universo como um todo, sua natureza e origem fo-
ram assuntos de explicação em quase todas as civilizações 
e culturas. De fato, cada civilização conhecida da antropolo-
gia teve uma cosmogonia – uma história de como o mundo 
começou, de como os homens surgiram e do que os deuses 
esperam de nós. 

Fonte: A Origem do Universo; (Steiner 2006, p.233)  
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COSMOGONIA IORUBÁ

Fonte: http://marcelobicalho.blogspot.com.br/2010/03/estacao-do-conhe-
cimento.html

Os versos do Ifá (Oráculo da adivinhação) contam que o mun-
do começou no Ilê-Ifé (berço religioso dos Iorubás). Obatalá 
(primeiro orixá criado) manifestou a Olodumaré, o Deus su-
premo, seu desejo de criar o mundo, o Ilê-Aiyê. Olodumaré 
deu, então, a ele um punhado de areia e uma galinha. Olodu-
maré pediu a Obatalá que colocasse aquele punhado de areia 
em cima da água primordial – porque, na época, o Ilê-Aiyê 
(mundo) era apenas água primordial – e, em cima, colocasse 
a galinha. Então, Obatalá, com o punhado de areia e a galinha, 
embarcou na viagem para o Ilê-Aiyê. No caminho, ele encon-
trou uma bebida de nome emo, um vinho de palmeira. Então, 
Obatalá acabou bebendo esse emo, ficando bêbado e dormiu. 
Olodumaré ficou esperando pela volta de Obatalá, que não 
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aparecia. Olodumaré pediu ao irmão de Obatalá, Odudua (se-
gundo orixá criado), para ver o que estava acontecendo. Quan-
do Odudua estava a caminho do Ilê-Aiyê, encontrou Obatalá 
dormindo. Então, Odudua simplesmente pegou os itens que 
foram dados ao seu irmão e foi cumprir a missão. Ao chegar 
ao Ilê-Aiyê, havia apenas água primordial. Colocou o punhado 
de areia em cima da água primordial e, logo em seguida, co-
locou a galinha, que foi espalhando a areia; e assim, o mundo 
foi se solidificando. Quando acordou, Obatalá ficou bravo, por-
que seu irmão havia cumprido a missão que era sua. Então, 
Olodumaré deu a ele outra tarefa; a de criar o humano com 
o barro. Obatalá moldaria o humano com o barro, enquanto 
Olodumaré daria o sopro da vida nos indivíduos. E foi assim 
que o mundo começou. Os filhos de Obatalá espalharam-se 
pelo mundo. Obatalá então, proibiu a todos seus seguidores de 
tomar bebida alcoólica. Até hoje, por causa do que aconteceu, 
os seguidores de Obatalá evitam ingerir bebidas alcoólicas. é 
por isso que um dos nomes de Obatalá é Orixalá, ou Oxalá, 
que quer dizer “o grande orixá”. Também se referem a esse 
orixá como Obarixá, que quer dizer “o rei de todos os orixás de 
todas as divindades existentes no mundo”. é essa a história da 
criação do Ilê-Aiyê e do povo Iorubá. 

Fonte: Demasiado Humano; (Almeida; Leite, 2010, p.58) 
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COSMOGONIA JUDAICO-CRISTÃ

Fonte: http://marcelobicalho.blogspot.com.br/2010/03/estacao-do-conhe-
cimento.html

No princípio, Deus fez o Céu e a Terra. A Terra era informe e 
vazia; e as trevas cobriam o abismo. Deus disse: “Haja Luz”; e 
houve luz – depois, firmamento, terra, plantas, animais. En-
fim, Deus fez o homem à sua imagem; homem e mulher, ele 
os fez. No dia em que Deus fez a Terra e os Céus, ainda não 
havia erva no campo, nem homem para cultivar solo. Então, 
Deus modelou o homem de barro, soprou nas suas narinas e 
ele viveu. Deus plantou um pomar a oriente e, lá, colocou o 
homem. Plantou, no centro, a árvore da vida e a árvore do co-
nhecimento do bem e do mal. Pôs lá o homem para trabalhar, 
ordenando: “Não podes comer da árvore que está no centro, 
senão morrerás.” E disse Deus: “Não é bom o homem ficar 
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só.” Então modelou os animais. Depois adormeceu o homem, 
tirou-lhe uma costela e fez a mulher. Disse o homem: “Esta 
é ossos dos meus ossos e carne da minha carne.” Estavam 
nus, sem vergonha um do outro. A serpente, então, disse à 
mulher: “Quando comerdes da árvore do centro sereis como 
deuses.” A mulher tomou do fruto e comeu. Deu também ao 
homem. Assim, abriram-se seus olhos e viram que estavam 
nus. Ouviram a voz de Deus, que passeava pela brisa da tarde, 
e esconderam-se. Deus disse: “Comestes da árvore proibida”? 
Ele respondeu: “A mulher me deu o fruto.” Deus perguntou à 
mulher: “Por que fizeste isso? “Ela respondeu: “A serpente en-
ganou-me.” Deus disse à serpente: “Por que fizeste isso, sobre 
teu ventre rastejarás. “À mulher ele disse: “Com dor, darás à 
luz.” E ao homem: “Com o suor do teu rosto, comerás teu pão. 
“Disse Deus: “Eis que o homem se tornou como um de nós. 
Que não coma, também, da árvore da vida e viva para sempre!” 
Assim, Deus expulsou o homem do pomar e instalou, a oriente, 
querubins, para vigiar a árvore da vida. 

Fonte: Demasiado Humano; (Almeida; Leite,  2010, p.57) 
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COSMOGONIA GREGA

Fonte: http://marcelobicalho.blogspot.com.br/2010/03/estacao-do-conhe-
cimento.html

Este é o belo canto que as Musas ensinaram a Hesíodo. Bem, 
primeiro, surgiu Abismos; logo em seguida, Terra, de amplo 
seio, fundamento firme e duradouro para os mortais; depois 
Tártaro, nebuloso no fundo da Terra; e enfim, Eros, o mais belo 
de todos os imortais, que desata os membros e domina pru-
dente vontade de deuses e homens. Primeiro, a Terra pariu o 
Céu igual a si mesma, para envolvê-la toda e ser fundamen-
to firme e duradouro para os bem-aventurados deuses. Pariu 
também, sem desejo amoroso, as montanhas e o Mar. Depois, 
unida ao Céu, pariu o Oceano, de fundos redemoinhos, muitos 
filhos e filhas, e por último, Crono, de curvo pensar. Ele detes-
tou o florescente pai. Pois quantos da Terra e do Céu nasciam, 
o pai os escondia no ventre da mãe e não deixava que saíssem 
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à luz. A Terra, prodigiosa, gemia por dentro, atulhada. Então, 
arquitetou doloso plano: escondeu Crono numa cavidade, com 
uma foice dentada nas mãos. O grande Céu veio, trazendo a 
noite, desejoso de amor, e distendeu-se em torno dela. Cro-
no alcançou-os com a mão esquerda; com a direita, pegou a 
foice e cortou, com ímpeto, o pênis do pai, que jogou no mar. 
Ali, branca espuma ejaculava da carne imortal e, dela, criou-se 
uma jovem, Afrodite, a quem, tão logo nasceu, acompanharam 
Eros e o belo Desejo. Assim, dos deuses entregaram o coman-
do a Crono. Mas este, como a Terra e o Céu haviam predito que, 
também ele, seria deposto por um filho, tão logo um nascia, 
ele o devorava. Devorou Héstia, Deméter e Hera; e, em segui-
da, Hades e Possêidon. Quando estava para parir Zeus, Reia, 
sua esposa, entregou a Crono uma pedra envolta em cueiros, 
que este engoliu. Mais tarde, Zeus venceu o pai, fazendo com 
que ele vomitasse, primeiro a pedra e, em seguida, os filhos. 
Auxiliado pelos irmãos, tomou o poder e distribuiu, entre todos 
os deuses, honras e funções. Guardou para si o Céu; deu a Pos-
sêidon o Mar; e a Hades atribuiu o Mundo Subterrâneo. 

Fonte: Demasiado Humano; (Almeida; Leite,  2010, p.58) 
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OBRAS LITERÁRIAS E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

LIVRO: A ERA DOS ERÊS: Uma era ao culto da natureza e dos 
orixás 

Fonte: Mazza Edições (2010)

A obra, A Era dos Erês: Uma era ao culto da natureza e dos ori-
xás, escrita pelo educador Adriano Bitarães Netto, traz histó-
rias de uma era mítica em que o mundo pertencia às crianças. 
Nesse mundo ocupado pelas crianças, valores como a cria-
tividade, a amizade, o respeito às divindades e à valorização 
da natureza eram primordiais. As histórias constantes no livro 
trazem críticas ao mundo dos adultos que é permeado por dis-
criminações, intolerâncias e devastação do meio ambiente. O 
autor demonstra com as histórias que a obra “A Era dos Erês” 
tem muito a ensinar à sociedade atual, principalmente porque 
valoriza a diversidade cultural e religiosa existente no planeta. 
Esta obra permite que os/as educadores/as trabalhem temas 
relacionados com ecologia, e com o respeito aos valores so-
ciais e culturais do próximo.
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LIVRO: AS GUELEDéS: A festa das máscaras 

Fonte: Pallas (2010)

A obra, Gueledés: A festa das máscaras escrita pelo antropó-
logo Raul Lody traz abordagens sobre as mães africanas que 
são representadas nas máscaras. De acordo com o autor, es-
sas mães africanas podem ser notadas no nosso dia a dia e 
esta presença está nas palavras que usamos para conversar, 
na música que escutamos e cantamos, na dança, nas religiões 
que nos cercam, no artesanato que admiramos e, especial-
mente na comida que comemos. Os/as educadores/as ao tra-
balharem a cultura africana podem planejar algumas aulas 
para demonstrar o valor das máscaras para os/as africanos/
as por meio de atividades práticas, como a sua confecção. 
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LIVRO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E RELIGIÕES DE MA-
TRIZES AFRICANAS: Um diálogo necessário

Fonte: Nandyala (2015)

 
A obra, Formação de Professores e Religiões de Matrizes Afri-
canas, escrita pelo professor e babalorixá Erisvaldo Pereira 
dos Santos, oferece aos/as docentes valiosas informações so-
bre as religiões brasileiras de matrizes africanas que são im-
prescindíveis para quem trabalha com esta temática em sala 
de aula. Além disso, o autor propõe diálogos com as diversida-
des culturais presentes na escola e apresenta alternativas de 
combate à intolerância religiosa com ideias muito interessan-
tes de enfrentamento a estas questões.
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LIVRO: MITOLOGIA DOS ORIxÁS 

Fonte: Companhia da letras  (2001)

A obra, Mitologia dos Orixás, escrita pelo sociólogo Reginaldo 
Prandi traz trezentas e uma histórias sobres as divindades 
iorubanas. Neste livro, o autor ressalta que os povos ioruba-
nos acreditam que os homens e mulheres descendem dos 
orixás e que não possuem uma origem única como no cristia-
nismo. As histórias narradas pelo autor demonstram o quan-
to as histórias vividas pelos orixás se assemelham com as 
histórias de vida dos seres humanos. As narrativas demons-
tram que os filhos e filhas de orixá herdam das divindades 
características específicas e que as mitologias são bastante 
valorizadas pelos filhos e filhas dessas divindades. As narra-
tivas ao serem trabalhadas pelos/as educadores/s resgatam 
valores civilizatórios como a oralidade, a ancestralidade, a 
religiosidade e memória.  
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LIVRO: NUM TRONCO DE IROKO VI A IÚNA CANTAR

Fonte: Editora Petrópolis (2014)

A Obra, Nun Tronco de Iroko Vi A Iúna Cantar, escrita pela edu-
cadora érika Balbina e ilustrada pelo artista Alexandre Keto, 
traz como história uma fábula sobre capoeira, cantigas, ami-
zade, encanto e mandinga. A autora enfatiza a cultura afro-
descendente na perspectiva do encantamento, fazendo rela-
ções entre corpo e música, entre dança e combate. Esta obra 
pode ser trabalhada com estudantes de todas as idades enfa-
tizando a corporeidade e a circularidade por meio das cantigas 
existentes no Cd que acompanha a obra. 
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LIVRO: OMO-OBA: Histórias de princesas

Fonte:Mazza Edições (2009)

A obra, Omo-Oba - História de princesas, escrita por Kiusam de 
Oliveira é um livro bastante interessante que aborda histórias 
das orixás  guerreiras. As histórias trazem mensagens de em-
poderamento das identidades negras, fortalece a personalida-
de das educandas e ressaltam que as diferenças devem ser 
respeitadas. Os/as educadores/as podem desenvolver diver-
sas atividades com os/as educandos/as, desde a contação de 
história com a utilização de bonecos de fantoches até a cria-
ção de desenhos, produções de textos e  encenações. 
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LIVRO: OS ORIxÁS NA VIDA DOS QUEM NELES ACREDITAM

Fonte: Mazza Edições (1995)

A obra, Os orixás na vida dos que neles acreditam, de Maria de 
Lourdes Siqueira, é composta por dezenove fichas ilustradas 
por Francisco Santos que apresentam os/as principais orixás 
do panteão iorubano cultuados no Brasil. As fichas trazem in-
formações sobre as características dos/as orixás, os dias da 
semana a eles/as consagrados, os símbolos rituais que os/
as representam, as saudações para reverenciá-los/as, den-
tre outras informações. Em sala de aula, os/as educadores/
as podem desenvolver atividades bastante interessantes com 
os/as educandos/as para a valorização da cultura africana e 
afro-brasileira, tais como, pinturas em madeira, esculturas, 
murais e cartazes.   
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LIVRO: POEMAS PARA LER COM PALMAS 

Fonte: Mazza Edições (2017)

A obra, Poemas para ler com palmas, escrita por Edilson de 
Almeida Pereira e ilustrada por Maurício Negro é um livro de 
poesias que traz um olhar poético a partir de cinco mitopoéti-
cas afro-brasileiras, a saber: Candomblé, Congado, Capoeira, 
Jongo e Vissungos. As poesias trazem em seus versos rique-
zas da cultura negra e leva os/as educandos/as a valorizarem 
nuances da identidade negra por meio da literatura. Em sala 
de aula os/as educadores/as poderão desenvolver com os/as 
educandos/as atividades que resgatem a memória e a circu-
laridade como valores civilizatórios afro-brasileiros. Alinhan-
do arte com cultura, os/as educandos/as inspirados/as pelas 
poesias poderão criar seus próprios poemas e por meio de pal-
mas ritmadas e moduladas expô-las numa grande roda. 
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AMPAROS LEGAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS QUE ENVOLVAM 
AS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS NAS 
ESCOLAS NO CONTEXTO DA CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA

O objetivo deste informativo é apresentar aos/as docentes 
alguns recortes de legislações, diretrizes, parâmetros e de-
clarações que possam subsidiar o trabalho pedagógico envol-
vendo a cultura africana e afro-brasileira, especificamente, ao 
trato das religiões de matrizes africanas em escolas públicas. 
Tais amparos legais, aplicáveis à Educação Básica, são de 
ordem Municipal, Nacional e Estadual e legitimam as ações 
pedagógicas dos/as educadores/as quanto a valorização das 
heranças africanas, bem como proporciona aos adeptos des-
sas matrizes religiosas que frequentam as escolas, o respeito 
que lhes é merecido.
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1. LEI nº 4737, de 24 de junho de 2015 – Plano Munici-
pal de Educação (PME) Contagem/MG

Dentre as metas e estratégias constantes no Plano Municipal 
de Educação do município de Contagem/MG, as que referen-
dam diretamente o objetivo proposto neste informativo são:

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, ate o final 
do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

Estratégia 5.9: Apoiar alfabetização de crianças quilombolas, 
indígenas, itinerantes, assegurando sua identidade cultural, 
bem como as diversidades de gênero, religiosas e étnico-raciais.

1.2 Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em to-
das as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem de modo a atingir as seguintes medias mu-
nicipais para o Ideb; 

Estratégia 7.23: Garantir, nos currículos escolares, conteú-
dos sobre a historia e as culturas afro-brasileira e indígenas 
e implementar ações educacionais, nos termos das Leis no 
10.639/2003, e 11.645/2008, assegurando a implementação 
das respectivas diretrizes curriculares  nacionais, por 
meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a 
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes peda-
gógicas e a sociedade civil;

Meta 8: Potencializar as ações educativas e inclusivas das es-
colas de Educação Básica de Contagem, não permitindo ne-
nhum tipo de discriminação ou segregação.
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Estratégia 8.1: Manter e fortalecer o processo de implemen-
tação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 no Município, por 
meio de programas já existentes e  outros, considerando as 
orientações do Plano Nacional de Implementação das Diretri-
zes Curriculares para a Educação das Relações étnico-raciais 
e para o Ensino da Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africa-
na, Educação Indígena e Cigana;

Estratégia 8.6: Estimular a criação e a distribuição de mate-
riais didáticos, em parceria com os governos municipal, esta-
dual e federal, além da iniciativa  privada e movimentos 
sociais, que recuperam a historia dos congados, das comuni-
dades tradicionais e povos de matriz africana, cigana e indíge-
nas para utilização na implementação das Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008;

Estratégia 8.7: Garantir o cumprimento das resoluções fede-
rais, que dispõem sobre os parâmetros para inclusão social;

Estratégia 8.10: Promover seminários anuais, fóruns e en-
contros para educadores/as, sociedade civil, em parceria das 
redes de ensino publicas e privadas, visando as articulações 
das praticas pedagógicas do município sobre a  temáti-
ca de promoção da igualdade racial e da diversidade religiosa;
Estratégia 8.17: Contribuir para o desenvolvimento de praticas 
reflexivas, participativas e interdisciplinares que possibilitem 
ao educando e ao educador o entendimento de nossa estrutu-
ra social desigual;

Estratégia 8.22 Promover a implantação de salas multiuso 
nas escolas de educação básica, visando ao cumprimento da 
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Lei 13.006/2014, com exibição de  filmes relacionados as 
temáticas da inclusão social e direitos humanos;

Estratégia 8.24 Construir práticas educativas que promovam 
a igualdade, excluindo todo e qualquer tipo de intolerância e 
discriminação.
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2. LEI Nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003  

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para in-
cluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o A Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: “Art. 26-A. Nos estabe-
lecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particu-
lares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste 
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro 
na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinen-
te à História do Brasil.

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

§ 3º (VETADO)”

“Art. 79-A. (VETADO)”
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“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 
como ‘Dia Nacional da
Consciência Negra’.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 09 de janeiro de 2003
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3. LEI Nº 9.394/1996 Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estu-
do da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1 O conteúdo programático a que se refere este artigo in-
cluirá diversos aspectos da história e da cultura que carac-
terizam a formação da população brasileira, a partir desses 
dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio 
na formação da sociedade nacional, resgatando as suas con-
tribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil.

§ 2 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira 
e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educa-
ção artística e de literatura e história brasileira.

Art. 79-A. (Vetado)

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 
como “Dia Nacional da Consciência Negra”.
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4. LEI Nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007 

Institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o  Fica instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerân-
cia Religiosa a ser comemorado anualmente em todo o terri-
tório nacional no dia 21 de janeiro.
Art. 2o  A data fica incluída no Calendário Cívico da União para 
efeitos de comemoração oficial.
Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,  27  de dezembro de 2007
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5. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Das Relações étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira

Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabele-
cimentos e os professores terão como referência, entre outros 
pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que assumem 
os princípios a seguir explicitados:

5.1  Consciência política e história da diversidade

Este princípio deve conduzir:

- À igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direi-
tos; 

- À compreensão de que a sociedade é formada por pessoas 
que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem 
cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em con-
junto constroem, na nação brasileira, sua história;

- Ao conhecimento e à valorização da história dos povos afri-
canos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e 
cultural brasileira;

- À superação da indiferença, injustiça e desqualificação com 
que os negros, os povos indígenas e também as classes popu-
lares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente 
tratados;

- À desconstrução, por meio de questionamentos e análises 
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críticas, objetivando eliminar conceitos, idéias, comportamen-
tos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da 
democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos;

- À busca, da parte de pessoas, em particular de professores 
não familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e 
sociais com o estudo de história e cultura afro-brasileira e afri-
cana, de informações e subsídios que lhes permitam formular 
concepções não baseadas em preconceitos e construir ações 
respeitosas;

- Ao diálogo, via fundamental para entendimento entre dife-
rentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista obje-
tivos comuns, visando a uma sociedade justa.
 
1.2 Fortalecimento de identidades e de direitos

O princípio deve orientar para:

- O desencadeamento de processo de afirmação de identida-
des, de historicidade negada ou distorcida;
- O rompimento com imagens negativas forjadas por diferen-
tes meios de comunicação, contra os negros e os povos indí-
genas;

- O esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma iden-
tidade humana universal;

- O combate à privação e violação de direitos;

- A ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da 
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nação brasileira e sobre a recriação das identidades, provoca-
da por relações étnico-raciais;

- As excelentes condições de formação e de instrução que pre-
cisam ser oferecidas, nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, em todos os estabelecimentos, inclusive os localiza-
dos nas chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais.

1.3 Ações educativas de combate ao racismo e à discrimi-
nação

O princípio encaminha para:

- A conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades 
com a experiência de vida dos alunos e professores, valori-
zando aprendizagens às suas relações com pessoas negras, 
brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações en-
tre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade;

- A crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores 
educacionais, professores, das representações dos negros e 
de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como 
providências para corrigi-las; 

- Condições para professores e alunos pensarem, decidirem, 
agirem, assumindo responsabilidade por relações étnico-ra-
ciais positivas, enfrentando e superando discordâncias, con-
flitos, contestações, valorizando os contrastes das diferenças;

- Valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por 
exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao 
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lado da escrita e da leitura;

 - Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio 
cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e a difundi-lo; 

- O cuidado para que se dê um sentido construtivo à participa-
ção dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais na construção 
da nação brasileira, aos elos culturais e históricos entre dife-
rentes grupos étnico-raciais, às alianças sociais;

- Participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos 
culturais negros, bem como da comunidade em que se insere 
a escola, sob a coordenação dos professores, na elaboração 
de projetos político-pedagógicos que contemplem a diversida-
de étnico-racial.
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6 Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transver-
sais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma edu-
cação comprometida com a cidadania, elegeram baseados 
no texto constitucional, princípios segundo os quais orienta a 
educação escolar:

• Dignidade da pessoa humana

Implica respeito aos direitos humanos, repúdio à discrimina-
ção de qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respei-
to mútuo nas relações interpessoais, públicas e privadas. 

• Igualdade de direitos

Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignida-
de e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que 
se considerar o princípio da equidade, isto é, que existem dife-
renças (étnicas, culturais, regionais, de gênero, etárias, religio-
sas, etc.) e desigualdades (socioeconômicas) que necessitam 
ser levadas em conta para que a igualdade seja efetivamente 
alcançada.

• Participação

Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, 
isto é, da complementaridade entre a representação política 
tradicional e a participação popular no espaço público, com-
preendendo que não se trata de uma sociedade homogênea e 
sim marcada por diferenças de classe, étnicas, religiosas, etc.
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• Co-responsabilidade pela vida social 

Implica partilhar com os poderes públicos e diferentes grupos 
sociais, organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos 
da vida coletiva. é, nesse sentido, responsabilidade de todos a 
construção e a ampliação da democracia no Brasil. 

6.1 Tema Transversal: Pluralidade Cultural 

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é pre-
ciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a consti-
tuem. A sociedade brasileira é formada não só por diferentes 
etnias, como por imigrantes de diferentes países. Além disso, 
as migrações colocam em contato grupos diferenciados. Sa-
be-se que as regiões brasileiras têm características culturais 
bastante diversas e a convivência entre grupos diferenciados 
nos planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo pre-
conceito e pela discriminação. O grande desafio da escola é 
investir na superação da discriminação e dar a conhecer a ri-
queza representada pela diversidade etnocultural que compõe 
o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória 
particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse senti-
do, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, 
vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes for-
mas de expressão cultural.
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7  Declaração Universal dos Direitos Humanos

7.1 Artigo I:
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

7.2 Artigo xVIII: 
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar 
de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela obser-
vância, em público ou em particular.
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