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SAUDAÇÕES, PROFESSORAS E PROFESSORES!

Nessa sequência afrodidática trago-lhe o convite
para refletir sobre a Educação Profissional e a
diversidade cultural, já que fazer isso significa
reconhecer as diferenças, respeitá-las, aceitá-las
e colocá-las na pauta das reivindicações, no cerne
do processo educativo integral. Reconhecer as
diferenças implica romper com preconceitos,
discriminações e, superar as opiniões reducionistas
formadas na ausência da reflexão, apontando para
a diminuição dos impactos do Racismo na saúde
mental/emocional das mulheres negras. Nesse
sentido, esta atuação de intervenção justifica-se
por compreender a relação da Educação e da
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) com as
ações do corpo e, a necessidade do
desenvolvimento de práticas alternativas nas
escolas e nos Institutos Federais, a fim de
implementar, ações educativas que fomentem o
reconhecimento da importância do trato com as
questões étnico-raciais por meio de Práticas
Interativas – roda de conversa, dinâmica e jogo. 
A partir dela, espera-se possibilitar que as
envolvidas e os envolvidos no processo educativo
aprendam a respeitar e conviver com as
diferenças, valorizando o corpo negro, a
historicidade da mulher negra na sociedade, a
convivência entre as pessoas e a possibilidade de
superação das práticas racistas intrínsecas e
naturalizadas nos contextos educacionais
institucionalizados, diminuindo assim, os impactos
do racismo na saúde mental/emocional de
mulheres negras (e homens negros também) dos
mais diversos âmbitos da Educação, a começar
pelo curso de Refrigeração e Climatização do
Instituto Federal da Bahia.

Lembrem-se! Caminhar na perspectiva de uma

Educação antirracista é dever de todas e todos!



T EC ENDO  SABERES  PARA  A  APL I CAÇÃO  DA  SEQUÊNC IA

A T I V I DADE  1  -  SENS I B I L I ZAÇÃO
ENEGRECENDO A HISTÓRIA -  MULHERES NEGRAS NA MEMÓRIA

A T I V I DADE  2  -  I D ENT I F I CAÇÃO  DO  EP I S T EM I C Í D I O
DE MUCAMA A NEGUINHA: 
UM APARTHEID DISFARÇADO TODO SANTO DIA!
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    É sabido que preconceito racial se manifesta na escola não apenas

pelas expressões racistas entre educandos ou entre professores e

estudantes, mas também pela omissão e pelo silêncio quando essas

situações ocorrem, ou ainda, pelo mesmo silêncio e ocultamento do

negro como imagem positiva e, na contrapartida, pela super-

representação da imagem do branco, como afirmam Zanon, Braga e

Brito (2010). 

    Nesse sentido, a proposta de artefato educacional aqui, caminha a

partir da utilização de um Jogo da Memória, estratégia educacional

principal desse processo educativo, que deverá ser aplicado em

conjunto com uma sequência didática. O jogo aqui, como dito, é parte

de um percurso metodológico que tem por objetivo maior a diminuição

dos reflexos do Racismo, na saúde mental e emocional das mulheres

negras estudantes do curso de Refrigeração Industrial e Climatização

do IFBA, participantes da pesquisa. Observe a seguir, na figura 1, o

desenho do artefato educacional.

ATIVIDADE 3 - 
EU POR

 MIM MESMA 

CONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕES
INICIAISINICIAISINICIAIS

Identificação 
do Epistemicídio

nos livros

Figura 1: Desenho do artefato Educacional.

Jogo 
da

Memória

Sequência 
Didática ATIVIDADE 1 - 

EU CONTO OU
 VOCÊ CONTA 

ATIVIDADE 2 - 
 DE MUCAMA A NEGUINHA:

 UM APARTHEID DISFARÇADO 
TODO SANTO DIA 

ATIVIDADE 4 - 
MEMÓRIAS ? 
NÃO SÃO SÓ
MEMÓRIAS

Sensibilização

Contação de
Histórias

Experimentação
do 

Jogo da Memória

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 2



OBJETIVO GERAL

a) Promover a valorização das
diferenças como elemento

imprescindível na construção de
materiais didáticos.

 
b) Favorecer a disseminação do

conhecimento da história de diferentes
mulheres negras e suas relações de
resistência na sociedade brasileira.

 
c)Incentivar a valorização o corpo

negro a partir das Práticas Interativas
– Jogo, compreendendo-as enquanto

movimento sociocultural de
contestação e enfrentamento do

Preconceito Racial.
 

 Implementar ações educativas que fomentem o reconhecimento da
importância do trato com as questões étnico-raciais, no contexto da
Educação Profissional e Tecnológica, a partir da valorização biográfica
do corpo negro, a fim de diminuir os impactos do racismo na saúde
mental/emocional de mulheres negras do curso de Refrigeração e
Climatização do Instituto Federal da Bahia, por meio de Práticas
Interativas – jogo.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Com uma abordagem integral das práticas
interativas da cultura afro-brasileira, em que

os aspectos conceituais, atitudinais e
procedimentais (ZABALA, 2010) são utilizados
com foco no desenvolvimento crítico-reflexivo

dos educandos, são objetivos específicos
deste trabalho:
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   A herança do preconceito
racial é muito presente no
Brasil, apesar de haver certa
negação ou omissão do
problema. As marcas desse
legado cultural estão muitas
vezes implícitas em letras de
músicas, na mídia, nos livros
didáticos e até mesmo na
Literatura Infantil, que segue
orientando outras ações com
mesmo sentido.
    O livro didático, de modo
geral, omite o processo
histórico e cultural, o cotidiano
e as experiências dos
segmentos subalternos da
sociedade, como o negro, o
indígena, a mulher, entre
outros. 
     

TECENDO SABERES PARA A
APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA

    Em relação ao segmento
negro, Silva (2004) ressalta
que sua quase total ausência
nos livros e a sua rara
presença de forma
estereotipada concorrem, em
grande parte para o recalque
de sua identidade e
autoestima. 
 As histórias e contos infantis
apresentados às crianças ou
lidos por elas, em sua
maioria, enfatiza a cultura
europeia, perpetuando o
epistemicídio¹ e o
memoricídio² da cultura
afro-brasileira e,
influenciando as relações
cotidianas, em geral.

       1. O epistemicídio se desvela como um mecanismo de apagamento epistemológico de povos
secularmente oprimidos que corrobora com o cenário de marginalização social que se
perpetua até a atualidade. Na disputa de relações de poder, negar a narrativa autônoma de
povos que não correspondam ao grupo étnico da supremacia hegemônica é garantir que eles
se mantenham à margem da emancipação subjetiva/coletiva num período pós-colonial e
demonstra os modus operandi da racialidade vigente.
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  2. Beiguelman (2019) afirma que a história do Brasil traz tanto o extermínio da memória como o
apagamento do outro, ambos os apagamentos inscritos nas suas páginas desde os primórdios da
colonização. A catequese foi seu gesto inaugural, impondo a incorporação forçada à cultura católica
dominante. E como não lembrar que a escravização de negros africanos começava, em teoria, por um
ritual de esquecimento? Ainda que na prática não tenha se efetivado, como atestam as várias
rebeliões pela liberdade, pretendia-se desvincular os escravizados de seu passado. Assim, conta-se
que, antes de embarcar para o Brasil, sempre à noite, para que não pudessem memorizar o caminho,
os escravizados eram obrigados a dar voltas em torno de uma árvore para que esquecessem de suas
raízes: sua terra, sua identidade, as formas dos lugares.

    Utilizar um jogo da memória que

traga a relação de resistência de

Mulheres negras com a história da

sociedade brasileira se porta como

uma estratégia de incentivo à

valorização e reconhecimento da

importância desses corpos para a

humanidade. Tal valorização, pode

promover, em paralelo, uma

identificação com as biografias

presentes na prática – em nível de

força e trajetórias de vida e, esta

identificação, em tese, valorizada,

aponta para a diminuição dos

impactos do racismo na saúde

mental/emocional das mulheres

negras em questão. Nesse sentido,

como forma de possibilitar o alcance

do objetivo proposto, nasce a

sequência didática a seguir.
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SEQUÊNCIA AFRODIDÁTICA
 
 

ATIVIDADE 1 - SENSIBILIZAÇÃO DURAÇÃO: 100 min

 
Quem são as mulheres da sua

vida? E as mulheres da vida
dessas mulheres? E quem são
as mulheres que lutaram na

história para que nós
tivéssemos vida e memória?

PROBLEMATIZAÇÃO  INICIAL

 TEMA : ENEGRECENDO A HISTÓRIA – MULHERES NEGRAS NA
MEMÓRIA

 

A sequência deve ser
iniciada  por meio destes

questionamentos, fazendo
com que as estudantes
reflitam acerca de suas

memórias e, das mulheres
que lhes serviram/servem

como referência para seguir
seus caminhos. 

   O título, intencionalmente elaborado, propõe uma alusão à
ambiguidade do termo contar enquanto possibilidade de expor,
mencionar, descrever fatos, e ainda, de enumerar quantitativamente as
mulheres negras que fazem parte da história do Brasil, a fim de
reafirmar sua importância como símbolo de resistência.

 
Problematização: Quais
são as mulheres negras,

símbolo de resistência na
história do Brasil?

 

Objetivo: Sensibilizar as
estudantes para a

necessidade de reconhecer
a importância das mulheres
negras para a sociedade.

Material: Papel, caneta, projetor, 
caixa de som, computador/celular.
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ENCAMINHAMENTOS PROCEDIMENTAIS

3. Ubuntu é uma palavra existente nas línguas zulu e xhosa, faladas na África do Sul, que exprime um
conceito moral, uma filosofia, um modo de viver que se opõe ao narcisismo e ao individualismo tão comuns
em nossa sociedade capitalista neoliberal. Louw (1998) sugere que o conceito do Ubuntu define um indivíduo
em termos de seus relacionamentos com os outros, e enfatiza a importância como um conceito religioso,
assentado na máxima Zulu  “umuntu ngumuntu ngabantu” - uma pessoa é uma pessoa através de outras
pessoas, que aparentemente parece não ter conotação religiosa na sociedade ocidental. No contexto
africano, isso sugere que o indivíduo se caracteriza pela humanidade com seus semelhantes e através da
veneração aos seus ancestrais. Assim, aqueles que compartilham do princípio do Ubuntu no decorrer de suas
vidas continuarão em união com os vivos após a sua morte.

Após a realização das apresentações, a professora ou o professor deverá
questionar:

    
1. Mulher negra é símbolo de resistência?

 
Em seguida, questiona-se:

 
    2. Historicamente as mulheres são valorizadas por isso?

 
Após receber as respostas para o segundo questionamento, a indagação

seguinte – (número 3) – que constitui o problema desta atividade, servirá como
um convite para a realização de um formulário previamente enviado para os e-

mails das estudantes:
 

    3. Então, quais são as mulheres negras, símbolo de resistência na história do Brasil? 
 
 

Contem para mim, lá no formulário!
     

  Link do formulário: https://forms.gle/FAoVEGFfT2CdaNvr9

     Reunidas em um semicírculo - para que todas possam se enxergar
durante a realização da atividade - a professora ou o professor que deve
iniciar a atividade com uma rodada de apresentação que tem por
objetivo incentivar a conexão com a ancestralidade feminina, a
partir do seguinte texto:

Eu sou Bianca Barreto, filha de Eliene, neta de Mariana
e Josefa, mulheres negras, fortes e, guerreiras. Me
reconecto com toda a minha história, com todas as

minhas ancestrais – aquelas que vi e conheci e aquelas
que viveram muitos séculos antes de mim. Eu me

reconecto com toda a sabedoria, força e determinação das
minhas ancestrais. Eu aceito e honro a história de cada
uma delas. Eu respeito o legado de todas as que vieram

antes de mim e, agradeço por poder estar aqui. 
Ubuntu!³ 
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Enquanto estiver sendo aplicado o
formulário, por meio do google forms,
no qual as estudantes sinalizarão
quais as mulheres negras que
reconhecem e admiram, ou ainda, se
não reconhecem nenhuma daquelas
pessoas. Durante a realização do
preenchimento, o vídeo da música
“Mulheres Negras – Yzalú” deverá ser
exibido como uma espécie de símbolo
de resistência musicado, por trazer
em sua letra muitas pautas e
reivindicações políticas históricas,
intensificando o processo de
sensibilização. O vídeo, que dura
cerca de 4 minutos, determinará de
forma lúdica o tempo de realização
do questionário composto apenas por
nomes.

SISTEMATIZAÇÃO

 A professora ou o
professor mediador,

deverá tabular e
organizar respostas das

estudantes graficamente,
para apresentar ao grupo

no encontro seguinte,
dando início a próxima

atividade. 

Enquanto o couro do chicote cortava a carne
A dor metabolizada fortificava o caráter
A colônia produziu muito mais que cativos
Fez heroínas que pra não gerar escravos, matavam os
filhos
Não fomos vencidas pela anulação social
Sobrevivemos à ausência na novela, e no comercial
O sistema pode até me transformar em empregada
Mas não pode me fazer raciocinar como criada
Enquanto mulheres convencionais lutam contra o
machismo
As negras duelam pra vencer o machismo, o
preconceito, o racismo
Lutam pra reverter o processo de aniquilação
Que encarcera afrodescendentes em cubículos na
prisão
Não existe lei maria da penha que nos proteja
Da violência de nos submeter aos cargos de limpeza
De ler nos banheiros das faculdades hitleristas
Fora macacos cotistas
Pelo processo branqueador não sou a beleza padrão
Mas na lei dos justos sou a personificação da
determinação
Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador
Falharam na missão de me dar complexo de inferior
Não sou a subalterna que o senhorio crê que construiu
Meu lugar não é nos calvários do Brasil
Se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro
É porque a lei áurea não passa de um texto morto
Não precisa se esconder, segurança
Sei que cê tá me seguindo, pela minha feição, a minha
trança
Sei que no seu curso de protetor de dono praia

Ensinaram que as negras saem do mercado com
produtos embaixo da saia
Não quero um pote de manteiga ou de xampu
Quero frear o maquinário que me dá rodo e uru
Fazer o meu povo entender que é inadmissível
Se contentar com as bolsas estudantis do péssimo
ensino
Cansei de ver a minha gente nas estatísticas
Das mães solteiras, detentas, diaristas
O aço das novas correntes não aprisiona minha
mente
Não me compra e não me faz mostrar os dentes
Mulher negra não se acostume com termo
depreciativo
Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino
Nossos traços faciais são como letras de um
documento
Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos
Fique de pé pelos que no mar foram jogados
Pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados
Não deixe que te façam pensar que o nosso papel
na pátria
É atrair gringo turista interpretando mulata
Podem pagar menos pelos mesmos serviços
Atacar nossas religiões, acusar de feitiços
Menosprezar a nossa contribuição para a cultura
brasileira
Mas não podem arrancar o orgulho de nossa pele
negra
Mulheres negras são como mantas kevlar
Preparadas pela vida para suportar
O racismo, os tiros, o eurocentrismo
Abalam mais não deixam nossos neurônios cativos

ANEXOS - ATIVIDADE 1 - MULHERES NEGRAS (YZALU)

Link de acesso ao vídeo da música:
 https://www.youtube.com/watch?

v=6p9cthjjMa4 
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DURAÇÃO: 100 minATIVIDADE 2 - IDENTIFICAÇÃO DO EPISTEMICÍDIO

 Ainda seguindo a intencionalidade da
sequência, o título agora remete à
música “Adão Negro”, que, transcreve
em seus versos, num discurso
antirracista, a perspectiva do negro
numa sociedade em que ainda há
uma separação entre brancos e
negros, como aconteceu na África do
Sul, quando fala do “Apartheid
disfarçado”. Transcreve ainda a vida
da mulher negra, muito vinculada à
sexualidade e aos trabalhos
subalternos, a fim de desmascarar um
preconceito racial enraizado que
reflete nos resultados do formulário
aplicado na atividade 1, incentivando
as estudantes a entenderem que é
preciso lutar contra a discriminação.

 TEMA : DE MUCAMA À NEGUINHA: UM APARTHEID DISFARÇADO
TODO SANTO DIA!

Objetivo: Favorecer o
reconhecimento dos reflexos
do epistemicídio da história e
cultura do povo negro, para o
silenciamento das vozes das

mulheres negras.
 

   O segundo encontro, deve ter início retomando o debate realizado na
atividade 1. Para tanto, um compilado de gráficos deverá ser projetado no
quadro, apresentando os resultados do formulário aplicado na atividade 1,

seguido o questionamento: 

    1. Vocês esperavam por esses resultados?

  A partir das respostas, a proposta é seguir numa conversa com tom
informal, afirmando que dificilmente se conhece o que não lhes é
apresentado, deixando um espaço para a reflexão interior de cada uma
das estudantes.
   Em seguida, após essa conversa inicial, a professora ou o professor deverá
propor um trabalho de consulta aos livros didáticos referentes ao segmento
do qual fazem parte – a ideia aqui não é propor uma tarefa de casa, e sim
uma atividade para ser realizada no Instituto, podendo ser na sala de aula
ou biblioteca. 

ENCAMINHAMENTOS PROCEDIMENTAIS

Material: Papel, caneta, projetor, 
caixa de som, computador/celular.

 
Problematização: Se não

fui apresentada, como
podem me conhecer? 
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Observe a seguir uma sugestão de roteiro – as perguntas devem fomentar a reflexão dos alunos acerca do
papel das mulheres na história, a forma como são representadas.

Figura 2: Roteiro de Questões.

      A pesquisa nos livros didáticos concentra o debate inicial da atividade,
então as estudantes deverão procurar as mulheres negras presentes nesses
livros, seguindo um roteiro elaborado previamente.  O roteiro poderá ser
respondido a partir de três opções – sim, não ou discorrer sobre. Vale ressaltar
que é possível ainda, que a professora ou o professor disponibilize o
instrumento em outro formato, para atender as demandas das estudantes.

Fonte: elaborado pela Autora, 2019.

   Retornando para o grupo, ao
som de “Adão Negro”, após
folhear e analisar alguns livros, as
questões entregues no roteiro
deverão balizar um diálogo sobre
os resultados obtidos, passando
por cada uma das perguntas e
confrontando as respostas.   
 Durante a aplicação da
sequência, a atenção maior
deverá ser destinada a última
questão, que aponta para os 

reflexos do que se vê nas
imagens impressas nos livros
para a autoestima das mulheres
que compõem o grupo. Isso
porque, autoestima é uma das
variáveis mais importantes para
o bem-estar psicológico e para
uma boa saúde mental.
   O conceito de autoestima tem
sido estudado e considerado
como um importante indicador
da saúde mental.
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Chá lá lá lá lá lá
Chá lá lá lá lá lá lá lá
Chá lá lá lá lá lá lá

 
Será que um dia eu serei a patroa

Sonho que um dia isso possa acontecer
Ficar na sala não ir mais para a cozinha

Agora digo o que vejo na TV
 

Um som negro
Um Deus negro
Um Adão negro

Um negro no poder
 

Um som negro
Um Deus negro
Um Adão negro

Um negro no poder

SISTEMATIZAÇÃO

ANEXOS - ATIVIDADE 2 - ADÃO NEGRO (BANDA ADÃO NEGRO)

Link de acesso ao vídeo da música:
 https://www.youtube.com/watch?

v=sU3jW5awfCI
 

Numa roda de conversa, professora deverá
propor aos discentes a reflexão a respeito da

diversidade das mulheres representadas nos livros
didáticos, se a diversidade existe ou não – de
raça e classe – atentando para a presença,

conforme nossa hipótese, de mulheres negras e
pobres, quando não há o ocultamento dessas

imagens e, questioná-las a respeito de como isso
se reflete no seu cotidiano em relação à

identificação e representação. A análise pode
ser ainda ampliada para materiais como revistas

em quadrinhos, panfletos de propagandas,
jornais populares, encartes de novelas e

cadernos de esportes.

Chá, chá lá lá lá lá lá
Chá lá lá lá lá lá lá lá
Chá lá lá lá lá lá lá

 
Apartheid disfarçado todo dia

Quando me olho não me vejo na TV
Quando me vejo estou sempre na cozinha

Ou na favela submissa ao poder
 

Já fui mucama mas agora sou "neguinha"
"Minha pretinha, nós gostamos de você"
Levante a saia, saia correndo pro quarto

Na madrugada patrãozinho quer te ver oioi
 

Chá lá lá lá lá lá
Chá lá lá lá lá lá lá lá
Chá lá lá lá lá lá lá
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DURAÇÃO: 100 min

      O título, mais uma vez, tem em vista chamar a atenção para a necessidade de dar
voz e vez às mulheres negras, para que elas possam enfim, contar e viver suas histórias.

 
 

ATIVIDADE 3 - PRODUÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

 TEMA :EU, POR MIM MESMA

Objetivo: Incentivar a
valorização do corpo negro

na sociedade a partir da
criação de histórias.

 

Você se sente representada pelas
poucas mulheres negras que encontrou

nos livros didáticos? Por quê?

      No terceiro encontro, retomando
a atividade 2, o diálogo deve se
iniciar com o seguinte
questionamento:

1.

   A partir das respostas que surgirem,
o diálogo deverá caminhar para a
proposta de elucidar que,
historicamente, a trajetória do povo
negro é contada por homens
brancos, seguindo a perspectiva
eurocêntrica de Educação. Daí
então, a professora ou o professor
deverá fomentar a discussão a
respeito da importância de
possibilitar às mulheres negras, nesse
caso, a contarem suas histórias,
reafirmando o problema descrito
nessa atividade:

 

ENCAMINHAMENTOS PROCEDIMENTAIS

Material: Computador, projetor,
caixa de som, flashcards com
imagens de mulheres negras,
papel, caneta, lápis de cor.

 
Problematização: Se não

fui apresentada, como
podem me conhecer? 

 

2. Se temos boca, temos força e memória...
Quem são eles para contar a nossa

história?

     Ouvindo a opinião das estudantes
acerca da problemática, a
professora ou o professor deverá
solicitar que formem grupos na sala
de aula. Para cada grupo será
entregue uma imagem (foto ou
gravura) contendo uma mulher
negra. A proposta é que em grupo,
sem saber quem são essas mulheres,
criem uma narrativa sobre a vida
delas. A atividade é totalmente livre,
os alunos devem criar uma história
sobre aquela mulher, sua vida, seu
trabalho etc. Cabe a professora ou
ao professor caminhar pela sala
auxiliando os grupos com perguntas
sobre a história que estão criando,
quanto mais detalhes, mais
elementos para debater. 
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Enquanto criam as histórias, deverá ser projetado o vídeo da música Cota
não é esmola, para incitar a reflexão durante o processo de criação.

A seguir, observe algumas sugestões de imagens:
 

 Obs.: A professora ou o professor  mediador tem total autonomia para trocar as imagens, conforme lhe
pareça necessário

 Imagem 1: Elza Soares      Imagem 2: Rainha Nzinga Mbandi     Imagem 3: Maria Soldado 

Imagem 4: Teresa de Benguela   Imagem 5: Lélia Gonzalez         Imagem 6: Sueli Carneiro

   Imagem 7: Dandara dos Palmares     Imagem 8: Carolina de Jesus Imagem 9: Marielle Franco

 Imagem 10: Aizita Nascimento  Imagem 11: Zezé Motta  Imagem 12: Ruth de Souza
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Existe muita coisa que não te disseram na escola
Cota não é esmola!
Experimenta nascer preto na favela pra você ver!
O que rola com preto e pobre não aparece na
TV
Opressão, humilhação, preconceito
A gente sabe como termina, quando começa
desse jeito
Desde pequena fazendo o corre pra ajudar os
pais
Cuida de criança, limpa casa, outras coisas mais
Deu meio dia, toma banho vai pra escola a pé
Não tem dinheiro pro busão
Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o
pão
E já que ta cansada quer carona no busão
Mas como é preta e pobre, o motorista grita:
não!
E essa é só a primeira porta que se fecha
Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa
Chega na escola outro portão se fecha
Você demorou, não vai entrar na aula de história
Espera, senta aí, já já dá 1 hora
Espera mais um pouco e entra na segunda aula
E vê se não atrasa de novo! A diretora fala
Chega na sala, agora o sono vai batendo
E ela não vai dormir, devagarinho vai
aprendendo que
Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão
Ela interrompe a professora e diz,

SISTEMATIZAÇÃO

ANEXOS - ATIVIDADE 3 - COTA NÃO É ESMOLA - BIA FERREIRA

Link de acesso ao vídeo da música:
https://www.youtube.com/watch?

v=QcQIaoHajoM 
 
 

     Quando todos os grupos terminarem a elaboração de suas histórias, devem
ler em voz alta para que toda a sala tome conhecimento.

A professora ou o professor
deve iniciar uma conversa sobre
os textos, a fim de recolher as

impressões gerais dos
estudantes. Após essa conversa
a atividade segue com a leitura

das biografias das mulheres
apresentadas nas fotografias
para que possam refletir sobre
a relação entre a história real e

a escrita por eles.

'então não vai ter pão'
E os amigos que riem dela todo dia
Riem mais e a humilham mais, o que você
faria?
Ela cansou da humilhação e não quer mais
escola
E no natal ela chorou, porque não ganhou
uma bola
O tempo foi passando e ela foi crescendo
Agora la na rua ela é a preta do sovaco
fedorento
Que alisa o cabelo pra se sentir aceita
Mas não adianta nada, todo mundo a
rejeita
Agora ela cresceu, quer muito estudar
Termina a escola, a apostila, ainda tem
vestibular
E a boca seca, seca, nem um cuspe
Vai pagar a faculdade, porque preto e
pobre não vai pra usp
Foi o que disse a professora que ensinava
lá na escola
Que todos são iguais e que cota é esmola
Cansada de esmolas e sem o dim da
faculdade
Ela ainda acorda cedo e limpa três apê no
centro da cidade
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É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
samurai!
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
É peito aberto, espadachim do gueto, nigga
samurai!
Vamo pro canto onde o relógio para
E no silêncio o coração dispara
Vamos reinar igual Zumbi, Dandara
Odara, Odara
Vamo pro canto onde o relógio para
No silêncio o coração dispara
Odara, Odara, ei!
Experimenta nascer preto e pobre na
comunidade
Você vai ver como são diferentes as
oportunidades
E nem venha me dizer que isso é vitimismo
Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu
ra-cis-mo!
Existe muita coisa que não te disseram na
escola!
Cota não é esmola!
Cota não é esmola!
Cota não é esmola!
Eu disse:Cota não é esmola!
Cota não é esmola!
Cota não é esmola!
Cota não é esmola!
São nações escravizadas
E culturas assassinadas
É a voz que ecoa do tambor!
Chega junto, venha cá
Você também pode lutar
E aprender a respeitar
Porque o povo preto veio revolucionar
Cota não é esmola! 

Experimenta nascer preto, pobre na
comunidade
Cê vai ver como são diferentes as
oportunidades
E nem venha me dizer que isso é
vitimismo
Não bota a culpa em mim pra encobrir
o seu racismo!
E nem venha me dizer que isso é
vitimismo
E nem venha me dizer que isso é
vitimismo
Não bote a culpa em mim pra encobrir
o seu racismo!
E nem venha me dizer que isso é
vitimismo
São nações escravizadas
E culturas assassinadas
É a voz que ecoa do tambor
Chega junto, venha cá
Você também pode lutar, ei!
E aprender a respeitar
Porque o povo preto veio para
revolucionar
Não deixe calar a nossa voz não!
Não deixe calar a nossa voz não!
Não deixe calar a nossa voz não!
Revolução
Não deixe calar a nossa voz não!
Não deixe calar a nossa voz não!
Não deixe calar a nossa voz não!
Revolução
Nascem milhares dos nossos cada vez
que um nosso cai
Nascem milhares dos nossos cada vez
que um nosso cai, ei
Nascem milhares dos nossos cada vez
que um nosso cai
Nascem milhares dos nossos cada vez
que um nosso cai
E é peito aberto, espadachim do
gueto, nigga samurai!
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DURAÇÃO: 100 min

 TEMA : MEMÓRIAS? NÃO SÃO SÓ MEMÓRIAS

       Nesta etapa da sequência, o título reforça a ideia de que memorizar é muito
mais que, simplesmente, uma capacidade elementar do ser humano. A memória é
artefato cultural. É caminho de identificação e, representatividade.

 
 

ATIVIDADE 4 - EXPERIMENTAÇÃO DO JOGO DA MEMÓRIA

Objetivo: Favorecer a
disseminação do conhecimento

da história de diferentes mulheres
negras e suas relações de
resistência na sociedade

brasileira.

  Concretizando um apanhado
sobre as três atividades realizadas
com os estudantes até o presente
encontro, a professora ou o
professor deve iniciar a atividade 4
parabenizando as participantes
pelo aprendizado ativo que
conseguiram desenvolver até então.
Em seguida, a professora ou o
professor deve questionar:

1. O que lhe vem à memória quando hoje
questiono: o que é ser mulher negra? 

  Partindo das respostas das
estudantes, a professora ou o
professor deve incentivar um
diálogo que as faça perceber o
quanto avançaram em termos de
valorização e reconhecimento da
importância de ser mulher –
enquanto símbolo de resistência. 

ENCAMINHAMENTOS PROCEDIMENTAIS

Material: Textos impressos ou
projetados, projetor, computador,
caixa de som, jogo da memória.

 
Problematização: Sem
saber a história, como
guardar na memória?

 
 

     Para além disso, a professora ou
o professor deve ressaltar que,
quando as questiona em termos de
“memória”, o faz por compreender
que esta é uma das mais
elementares capacidades do ser
humano, entretanto, é importante
ressaltar que, só é possível
recordar-se do que lhe foi
minimamente apresentado.  
   Nesse momento, a professora ou
o professor deve conduzir uma
leitura coletiva de um texto, que
deve ser distribuído em trechos
enumerados para as participantes.
A ideia principal é que, ao ler o
texto em voz alta, sejam
enfatizados em alguns aspectos,
interrompendo a leitura em pontos
que considere importantes no texto
e propondo questões, fomentando
assim o debate.  

16



a) Quanto ao texto, cabe a
professora ou ao professor
selecionar partes para uma
discussão mais aprofundada

desses aspectos. A escolha da
obra tem a intenção de dar voz
à mulher negra que conta sua

própria história. Ao final da
leitura, ela revelará o nome da
autora, que já terá feito parte 

 da atividade 3.

 
 

    A partir desse texto espera-se que os
estudantes reflitam para discutir. O
texto escolhido é uma apresentação do
livro “Mulheres Negras do Brasil” de
Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil,
feita por Sueli Carneiro. Nele a ausência
de mulheres negras na historiografia
oficial é identificada, além de ressaltar
a inserção delas na história, seja por
feitos grandiosos ou pela ação
cotidiana. Com essa leitura, é possível
reiterar que a história é feita por todos.
A ideia é justamente romper com o
pensamento de que a história é
construída por “grandes homens”
atuando na política ou nas guerras,
além de identificar por quem a história é
escrita (homens) e porque cabe as
mulheres papel reduzido – ainda mais
reduzido para as mulheres negras. É
importante não mencionar a priori o
nome de Sueli como autora do texto.
   Após a leitura do texto, a professora
ou o professor deverá questionar a
estudante que tenha lido o último trecho

quais as primeiras palavras do
trecho inicial. É provável que a
estudante não se recorde e, isso
deve ser usado para reafirmar que
apesar de compreender a memória
como capacidade elementar do
ser humano, ela só apresenta sua
significância quando é
impulsionada e, uma breve leitura
em dias pontuais, por exemplo,
datas comemorativas, jamais
construiria um “acervo” de memória
naquele momento. 
    Ampliando esta análise para o
cotidiano, é importante que a
professora ou o professor aponte
como essa relação se reflete nos
resultados das atividades
anteriores e, na ausência de
mulheres negras de referência para
cada história. Nesse sentido, a
professora ou o professor deverá
convidar as estudantes para
experimentar um jogo da memória
diferente, o De Mulher para a
História.

SISTEMATIZAÇÃO

b) Quanto ao jogo,
cabe a professora ou
ao professor mediar a
prática, informando

as regras e qual o seu
diferencial para o
jogo da memória

convencional.

    c) Enquanto avaliação de
todo o processo de aplicação

da sequência didática, o
professor deve aplicar um novo

formulário via google forms
para coletar dados acerca do
aprendizado e satisfação das

estudantes com estas práticas.
Durante a realização deste
questionário, deverá tocar a
música Deus é uma mulher

preta, composição de Jéssica
Gaspar. 

Link do formulário:

https://forms.gle/h8m5rJedrd1jhzSb7
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   Em sendo mulher negra, percorrer as
páginas deste livro é ter a alma devastada
e dilacerada pela dor, pela memória de
infindáveis humilhações, suplícios e
punições por carregar simultaneamente
uma cor de pele e um sexo considerados a
marca do pecado original, raiz de todos os
males e dores dos homens. Somos
testemunhas, sobreviventes dessa história
em que uma raça e um sexo condenados
compõem uma unidade que aprisiona o
corpo feminino negro deslocando-o para o
domínio do não-ser. Antítese do ser
hegemônico, os homens brancos; antítese
do ideal feminino, as mulheres brancas.
  Se não é possível subtrair a violência
dessa história como foi comum em nossa
tradição cultural de romantizar a
escravidão no Brasil e abrandar as suas
consequências nota-se, nesta obra, o
esforço de seus autores para evitar a
vitimização, e resgatar os gestos largos ou
miúdos de resistência que restauram a
humanidade de seres humanos
transformados primeiro em objetos de
exploração e depois em seres humanos
discriminados ou descartáveis. Então, em
sendo mulher negra, percorrer as páginas
desse livro é também ter a alma aquecida
pelo orgulho das lutas e resistências
travadas no passado e no presente das
quais emergimos, cada vez mais fortes,
como atesta o florescimento de
organizações de mulheres negras por todo
o País. Manejando essas múltiplas
contradições os autores fazem emergir
aqui, contextos, personagens
desconhecidas, gestos do cotidiano, tarefas
sendo realizadas, violências padecidas,
conformando seres humanos concretos
portadores de história, dignidade e luta.
Vidas jorrando, se perdendo ou se
afirmando em períodos históricos sensível,
delicada e cuidadosamente recortados,
cada qual com suas cores e sombras e a
percorrer-lhes todos, mulheres negras.  

   São Elas nos Primeiros séculos do Brasil; são
elas Abolindo o Império; são elas conformando
a República das Mulheres; são elas Rasgando
os panos; marcações dos diferentes tempos e
contextos em que elas, primeiro, escravas,
depois libertas, sempre oprimidas ou
discriminadas, resistem,  combatem, superam a
negação peremptória de sua plena
humanidade que a raça e o sexo lhes impõe
como atavismo até o presente. Assim a busca
arqueológica perfaz a reconstrução do tempo
por meio da Iconografia, dos documentos,
fotografias, relatos de viajantes, disposições
arquitetônicas, levantados como esmero
trazendo-nos personagens que saem das
sobras e ocupam ruas, moinhos de açúcar,
cozinhas, senzalas, quilombos.
  Livres, as suas saias rodadas, as cores
vistosas, os panos da costa, os torsos coloridos
começam a esmaecer. Os tons vão se
acinzentando como a existência diante da
evidência de que a conquista da liberdade e
da igualdade pode ser sempre frustrada pela
ação implacável do racismo e da
discriminação. Mas lá como cá, hoje como
ontem a subordinação imposta como destino é
subvertida e lá vêm elas: são professoras,
escritoras, deputadas, pintoras, atletas,
maestrinas, compositoras, ativistas, militantes
desafiando os persistentes processos de
exclusão.
  Assim, Mulheres Negras do Brasil é uma
publicação que reafirma a frase que vimos
utilizando com frequência no âmbito do
Movimento de Mulheres Negras: “Nossos passos
vêm de longe”. Ela reflete a longa trajetória
em que se vem constituindo a inserção dos
povos negros no Brasil, revelando no interior
dessa saga uma outra história, mais invisível, a
das mulheres negras. Mulheres ocultadas e
silenciadas por uma historiografia oficial que,
na maior parte da sua expressão, permanece
branca e masculina, e que mantém na
irrelevância formas de resistência humana a
processos de opressão que deveriam compor o
patrimônio das lutas libertárias do país e de
toda a humanidade. É essa lacuna que este
livro preenche, iluminando trajetórias de vida,
sofrimentos, lutas e conquistas apesar de todas
as estratégias de opressão, sujeição e
eliminação.

ANEXOS - ATIVIDADE 4
A) TEXTO
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Link de acesso ao vídeo da música:
https://www.youtube.com/watch?

v=UQoBsX8IS7A

Deus é uma mulher preta
E por natureza sei que vou sobreviver
Deus é uma mulher preta
Benção minha mãe para lutar e escreviver

A morte meu país genocida reservou pra mim
Porém minha alma não é uma semente daqui
É semente da mente de Deus é de lá do onde eu vim
Rainhas de ontem e hoje florescem em mim

A morte atravessa os sonhos de pretos aqui
Encaro e grito pro estado não saio daqui
Minha mãe me abençõe e dê forças pra eu
prosseguir
Seus olhos d’agua refletem a força que moram em
mim

Deus é uma mulher preta
E por natureza sei que vou sobreviver
Deus é uma mulher preta
Benção minha mãe para lutar e escreviver

B) LETRA DA MÚSICA DEUS É UMA MULHER PRETA - JÉSSICA GASPAR

C) JOGO DA MEMÓRIA - DE MULHER PARA A HISTÓRIA
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Tereza de Benguela
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https://emanuel-e.itch.io/mulher-para-historia

Segue o link para a versão virtual:
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CARTAS EXTRAS - RECONSTRUINDO MEMÓRIAS

31

A mulher incrível que me orientou nesse processo - que poderia assentar-se na dor e, com a sua
ajuda, tornou-se processo de cura. Apresento-a como possibilidade por reconhecer que Mariana é

caminho! Um caminho de força e luz para novas produções acadêmicas, científicas e humanas.

        Conheci, ao longo dos processos de formação acadêmica, problemáticas que
me direcionaram a refletir acerca das minhas vivências pessoais - arraigadas pelo
Racismo Estrutural, para compreender como seus desdobramentos resultam no
Racismo Institucional. Foi avassalador. Entretanto, aprendi também nesse cenário a
me reconstruir. Reorganizando memórias é possível reconstruir caminhos e
sentimentos. Por isso, enquanto cartas extra, apresento as seguintes possibilidades:

    Esta etapa da sequência afrodidática é fruto das escrevivências experimentadas
pela autora após a defesa de Mestrado - percurso formativo que permitiu a
construção desse artefato educacional. Aqui apresento a possibilidade de
reconstruirmos as memórias a partir de perspectivas positivas de aprendizado e
conscientização.      

Um par de cartas editáveis para que cada estudante, leitor (a) ou professor (a), possa também
reorganizar suas memórias e sensações, a partir da criação de novas representatividades que

possam fazer parte do jogo e do processo de cura de cada indivíduo que experimentar as etapas
dessa sequência afrodidática.



    A avaliação estará pautada no retorno trazido pelas
estudantes, no formulário citado na atividade 4. Nesse sentido, é
importante avaliar é o envolvimento das  discentes no processo
construção ao longo da aplicação da sequência, tendo em vista
que atividades como as descritas neste projeto apontam para
possíveis meios de execução de uma abordagem pedagógica
pautada nas relações étnico-raciais e abrem espaço para se
trabalhar de uma maneira lúdica, inter e, transdisciplinar, o que
corrobora com a construção de conceitos atitudinais relativos à
identidade e autonomia, trazendo benefícios ao desenvolvimento
pessoal e social das participantes, por serem tais fatores
preponderantes para uma aprendizagem acadêmica e de vida.

AVALIAÇÃO
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PARA SABER MAIS
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Mulheres negras cientistas? 
https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/primeiraedic
ao.pdf 

Você sabe quem foi Enedina Alves Marques?
https://unifei.edu.br/personalidades-do-
muro/extensao/enedina-alves/
https://www.buildin.com.br/enedina-alves-
marques/

Você sabe o que é descolonizar o ensino?
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/24/cienci
a/1487948035_323512.html
https://www.geledes.org.br/prosa-das-pretas-
entrevista-com-escritora-e-cientista-anita-
canavarro/

Você conhece a Bárbara Carine Pinheiro?
https://www.escavador.com/sobre/5581767/barba
ra-carine-pinheiro-da-anunciacao
https://ipeafro.org.br/escolinha-maria-felipa-um-
presente-para-o-presente/

Já ouviu falar da Katemari Rosa?
http://www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoti
cias/entrevistas/katemari-rosa/
https://www.escavador.com/sobre/5618825/katem
ari-diogo-da-rosa

Lélia Gonzalez, cientista e feminista
http://www.palmares.gov.br/?
p=53181https://www.geledes.org.br/hoje-na-
historia-1935-nascia-lelia-gonzalez/

Quem foi Maria Beatriz Nascimento?
http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/ma
riabeatriz
http://querepublicaeessa.an.gov.br/temas/69-
acervo/211-maria-beatriz-nascimento.html
https://www.geledes.org.br/a-trajetoria-
intelectual-ativista-de-beatriz-nascimento/

Quem é Sueli Carneiro?
https://www.geledes.org.br/cadernos-geledes/
https://www.geledes.org.br/sueli-carneiro-
organizem-se-porque-nao-ha-mais-limite-para-a-
violencia-racista/

Você já ouviu falar da Luiza Bairros?
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/
luiza-bairros-uma-referencia-que-fica
http://www.palmares.gov.br/?p=26676
https://www.geledes.org.br/tag/luiza-bairros/
https://www.brasildefato.com.br/2017/07/25/8-
mulheres-negras-cientistas-brasileiras-que-voce-
precisaconhecer 

Quem é Conceição Evaristo?
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/conceic
ao-evaristo.htm https://www.geledes.org.br/nao-
colem-em-mim-esse-discurso-da-meritocracia-
diz-conceicao-evaristo/
https://theintercept.com/2018/08/30/conceicao-
evaristo-escritora-negra-eleicao-abl/
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/concei
cao-evaristo/ 

Simone Maia Evaristo, uma cientista
citotecnologista! 
https://www.e-
Publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/vi
ew/43470/30137
http://www.citologiabrasil.com/2019/06/entrevist
a-com-biologa-simone-maia.html
http://g1.globo.com/globo-
reporter/noticia/2012/12/mulheres-encontram-
forca-e-desafiam-preconceitospara-realizar-seus-
sonhos.html
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/file
s/images/simone_maia_evaristo_rede_cancer.pdf 

Qual a importância de procurarmos pessoas
negras como referências? 
SANTOS, S. N. Tornar-se negro: as vicissitudes da
identidade do negro em ascensão social. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1983.
https://www.geledes.org.br/tornar-se-negro-
vicissitudes-da-identidade-negro-brasileiro-em-
ascensao-socialde-neusa-santos-souza/
http://www.palmares.gov.br/?p=3166
https://www.geledes.org.br/racismo-por-que-se-
matou-psicanalista-negra-que-fazia-sucesso-no-
rio/
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