
Aula 8 - O ENSINO DE HISTÓRIA E OUTROS LOCAIS DE 
APRENDIZAGEM - Atividade 
A partir dos sites regionais do Museu Digital da Memória Afro-
Brasileira e Africana, escolher um tema que considere o 
protagonismo dos afro descendentes no Brasil, criar uma 
problematização, selecionar as fontes e organizar um cartaz para 
ser exposto no Núcleo de Consciência Negra – por conta da data 13 
de maio. 

 
Maranhão 
http://www.museuafro.ufma.br/ 
Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Museu-Digital-da-
Mem%C3%B3ria-Afro-Brasileira-e-
Africana/210711005651547 
Mato Grosso 
http://200.129.241.116/mafro/ 
Rio de Janeiro 
http://museuafrodigitalrio.org/s2/ 
Pernambuco 
http://www.museuafrodigital.com.br/ 
Maranhão 
http://www.gpmina.ufma.br/texto.php 

 ROZA, Luciano Magela. Heterogeneidade 
temática e usos da memória de uma 
experiência histórica: uma visita ao Museu 
Digital da Memória Afro-Brasileira e 
Africana. Revista História Hoje, v. 3, nº 6, p. 
223-238 – 2014 - 
http://rhhj.anpuh.org/ojs/index.php/RHHJ/
article/view/145  
 

 RUIZ, Luis A. Ortega. À Internet en clase de 
Historia? In: Las Ciencias Sociales en 
Internet. Junta de Extremadura. Consejería 
de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Dirección General de Ordenación, 
Renovación y Centros. Mérida, 2001. 
Disponível em: 
http://www.ub.es/histodidactica/libros/Cc
ss_Int.pdf Acesso em: 31 Dez. 2006. 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas História 
Disciplina: Ensino de História: Teoria e Prática – 1º. Semestre de 2015 

Docente: Profa. Dra. Antonia Terra Calazans Fernandes  
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FONTES DE PESQUISA: MÜLLER, 
M. L. R. A cor da escola: imagens 

da primeira república. Cuiabá, 
MT: Entrelinhas/EdUFMT, 2008 . 

site: 
http://200.129.241.116/mafro/ 

Professor Hemeterio 
José dos Santos 
(1858 – 1939), 

nasceu no Maranhão e 
viveu no Rio de 

Janeiro. Foi 
Gramático, Filólogo, 
professor do Colégio 
de Pedro II, professor 
do Colégio Militar e 
Major do Exército 

Brasileiro. 

Professora da Escola José 
Pedro Varela, (RJ), em sala 

de aula, 1923. 

Alunos e professoras da 3ª série da 
Escola Rodrigues Alves (RJ), 1914. 

Grupo de Aprendizes do Lyceu de Artes e 
Ofícios São Gonçalo, Mato Grosso, 1931. 

Comemoração cívica, escola do RJ, 1910.  

Exemplo: 

http://200.129.241.116/mafro/


Produções dos alunos 
Maio - 2015 



A Casa das Minas e a Casa de Nagô são 
casas de religião afro-brasileira 

localizadas em São Luís, no Maranhão. 
Criadas no século XIX, foram e 

continuam sendo muito importantes 
para a propagação e resistência da 

cultura de matrizes africanas. A 
organização é chefiada apenas pelas 

mulheres e no período após a abolição, 
as casas foram lugares de acolhimento 

dos escravos libertos. 

 
Todas as fotos foram tiradas por 

Pierre Verger  em 1948. Pierre Verger 
(1902-1996) foi um importante 

pesquisador, fotógrafo e etnólogo das 
comunidades de origem africana nos 

cinco continentes, estudando 
sobretudo as comunidades afro-

brasileiras da Bahia. 

 

Gabriela Brancaglion; Eduardo Cunha; Juan Beltrán. História 
(USP), 04/05/2015. 



Os negros e a literatura 

Machado de Assis 

“...muito antes da abolição legal, já eu, em 
casa, na modéstia da família, libertava um 
escravo, ato que comoveu a tôda a gente 
que dêle teve notícia; que êsse escravo 
tendo aprendido a ler, escrever e contar, 
(simples suposições) é então professor de 
filosofia no Rio das Cobras; que os homens 
puros, grandes e verdadeiramente políticos, 
não são os que obedecem à lei, mas os que 
se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és 
livre, antes que o digam os poderes 
públicos, sempre retardatários, trôpegos e 
incapazes de restaurar a justiça na terra, 
para satisfação do céu.” 

Trecho da Crônica publicada no jornal 
Gazeta de Notícias, em 19 de maio de 1888 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/
05/machado-de-assis-abolicao-escravidao.html 

Abdias Nascimento 

“Para a infância negra 
construiremos um mundo diferente  
nutrido ao axé de Exu 
ao amor infinto de Oxum 
à compaixão de Obatalá 
à espada justiceira de Ogum 

Nesse mundo não haverá  
trombadinhas 
pivetes 
pixotes 
e capitães de areia” 

Trecho do poema Olhando no espelho de 1980 

http://www.abdias.com.br/poesia/poesia.htm 

http://museuafrodigitalrio.org/s2/?p=2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimamanda Ngozi Adichie 
“Mas Ifemelu não gostava de ter que ir a Trenton para trançar o cabelo. Não era 
surpreendente que não houvesse um salão especializado em Princeton — os poucos negros 
que ela vira ali tinham a pele tão clara e o cabelo tão liso que era difícil imaginá-los 
usando tranças —, mas, enquanto esperava o trem na Princeton Junction, numa tarde 
incandescente de calor, Ifemelu se perguntou por que não havia um lugar ali onde pudesse 
fazer suas tranças.” 
                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trecho do livro “Americanah” 
de 2013 
http://www.companhiadasletr
as.com.br/detalhe.php?codigo
=13525 

 
Talita Yokoyama 

Tatiane Camargo 
Maio/2015 
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A festa do Divino foi ressignificada 
pelos afrodescendentes, sendo 
atualmente comemorada nos 
terreiros de culto afro, embora 
tenha suas raízes em Portugal e 
no catolicismo, com elementos 
que se referem à monarquia 
europeia. 

No Maranhão, especificamente as 
mulheres tem maior 
protagonismo e responsabilidade 
na celebração. 

O protagonismo das mulheres: 
As caixeiras na Festa do Divino no Maranhão 

“(...)porque o Divino é uma festa de 
irmandade, e os terreiros são lugares 
de irmandade, e essa irmandade tem 
nós mulheres na frente (...) Aqui na 
Casa das Minas são só mulheres e em 
todo lugar as mulheres é que seguram 
esse rojão. É claro que os homens vêm 
junto, participando, mas o mais 
pesado sobra para nós e não 
precisamos de homem para pensar 
todo o ritual. “ 
(Dona Celeste) 
 
Ensino de História – 2015 - Nomes dos 
integrantes: Gaya Gicovate, Pedro Henrique 
Fortes Fernandes, Michele Carneiro Silva. 

As caixeiras, responsáveis por 
tocar as caixas durante a festa, 
guiam o ritual. Elas tiveram 
origem no Maranhão, e se 
espalharam por outras 
celebrações do Divino pelo país. 
 
Algumas são filhas-de-santo e 
tocar caixa faz parte da 
obrigação espiritual para 
alguma entidade "devota" do 
Divino. Já outras participam 
apenas na época da festa e 
tocam por devoção ao Espírito 
Santo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Candomblé é uma religião de origem africana, trazida ao Brasil e 
adaptada a partir dos africanos escravizados. Era uma religião 
proibida pela Igreja Católica e pelo governo. Seus Orixás, Inquices e 
Vodus eram convertidos pelos escravos para os santos católicos, a 
fim que conseguissem praticar seus rituais sem serem perseguidos 
pela igreja. O Candomblé trabalha com a incorporação de espíritos 
da natureza. Os Orixás são considerados deuses pelos praticantes 
desta religião, com origens que remetem a tempos imemoriais. Na 
imaginação popular, são tratados como “macumba”, havendo uma 
descrença sob tais credos diferentes. Atualmente, somados aos 
umbandistas, existem cerca de 525 mil adeptos. 

Uma das formas de preservação da cultura e, consequentemente, da memória, é através da preservação de 
certos elementos e práticas religiosas. Assim como as línguas, os rituais podem também demonstrar concepções 

filosóficas sobre a realidade vivida pela população negra no Brasil entre os séculos XIX e XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Umbanda é uma religião criada no Brasil, que mistura elementos 
de diversas culturas, entre eles o culto aos antepassados e os orixás, 
cultos indígenas à natureza, os santos católicos e alguns 
fundamentos espíritas, como o karma e a reencarnação. A relação da 
Umbanda com o Candomblé é semelhante à de Católicos e 
Protestantes. Na Umbanda, os Orixás são tratados simplesmente 
como ancestrais, seja de tempos remotos como tempos recentes, 
não como entidades divinas. Todos os ancestrais são pessoas 
mortas, independente de sexo, intelecto e, por que não, se a pessoa 
é boa ou ruim. Tais ancestrais “baixam” nos cultos ou se incorporam 
em pessoas, para ficarem entre os vivos. 

Fonte: http://www.mortesubita.org/cultos-afros/textos-afro-religiosos/diferencas-entre-umbanda-candomble-e-quimbanda Nome: Gustavo Zonaro e Mário Coimbra - Classe: 
História/1º Sem. 2015 



Imagens do Maranhão na metade do 
século XX: Registros de Pierre Verger 

e Marcel Gautherot. 

Descarregando barco no 
portinho,  Pierre Verger 

 
Fontes de pesquisa: 
http://www.museuafro.uf
ma.br/ 

Festa de São Raimundo dos 
Mulundus em Vargem Grande, 
Pierre Verger. 

D. Isabel Mineira dançando 
em seu terreiro, Cururupu, 
1958,  
Marcel Gautherot 

Menino tocando abatá 
no terreiro de D. Isabel, 
Cururupu, 1958, Marcel 
Gautherot 

Homens dando pernada no 
tambor de crioula, Cururupu, 
1958, Marcel Gautherot 

Felipe Azevêdo, Luis Claudio Reginato  - 
Dpt. de História, FFLCH – USP 06/05/2015 
 



Luiz Gonzaga Pinto da 
Gama nasceu em 1830, 
na Bahia. 

Em 1840 foi vendido 
como escravo pelo pai 
para pagar uma dívida 
de jogo. 

Aos dezoito anos fugiu 
para São Paulo 

LUÍS GAMA - GRANDE LÍDER ABOLICIONISTA NEGRO 

Monumento a Luís Gama, no Largo 
do Arouche 

Na década de 1860 
destacou-se como 
jornalista e 
colaborador de 
diversos periódicos 
progressistas. 

Nos Tribunais, 
usando de sua 
oratória impecável e 
seus conhecimentos 
jurídicos, conseguiu 
libertar mais de 500 
escravos 

“Feitors Corrigeant de Nègres". Data: 1835. Autor: 
Debret. Fundação Biblioteca Nacional 

Crioulo fugido 1854. Autor: Universal de 
Laemmert. Fundação Biblioteca Nacional 

Priscilla Martins / Rodrigo Naufal  (2015) 
Fontes: http://institutoluizgama.org.br 

http://museuafrodigitalrio.org/s2 



Formas de sobrevivência no pós abolição: 
o olhar de Pierre Verger 

Pierre Verger, fotógrafo e etnólogo francês 
visitou mais de 25 países nos quatro 

continentes. Em 1946 veio para Salvador onde 
apaixonou-se pela cultura afro-brasileira, 

entrou no candomblé e tornou-se babalao. No 
Brasil retratou os negros e as suas formas de 

sobrevivência cerca de 50 anos no pós 
abolição. 

Feirantes – Água dos Meninos 

Carregador no Porto 

Vendedora de quitutes 

Santeiros 

Pintor 

Seleção: Livia Maria Orsati Clara e Warney Ribeiro 
 2015 

Fontes: http://www.pierreverger.org. 



Mandingueiros: Ilusionistas da Capoeira 

FONTE: http://museuafrodigitalrio.org/s2/?work=mandingueiros#prettyPhoto 
Ana Paula de Souza Jannucci e Paulo Otávio dos Santos Cunha - São Paulo, 05 de Maio de 2015 

http://museuafrodigitalrio.org/s2/?work=mandingueiros#prettyPhoto
http://museuafrodigitalrio.org/s2/?work=mandingueiros#prettyPhoto


MULHERES ARTESÃS 
QUILOMBO DE ITAMATATIUA (MARANHÃO)  

Gabriele de Novaes Santos – 7618933 

Nathalia Pereira da Silva – 8029903 

Oliver Menck - 4343487 

FONTES DE PESQUISA: Fotografias do 
quilombo e Itamatatiua por Raquel 
Noronha. Coleção de imagens do Museu 
Afro-Digital do Maranhão, 2007. 
 SITES: <http://www.museuafro.ufma.br 
/detalhe_colecao.php?col=68&tipo_col
=4&acervo=1> e 
<http://www.museuafro.ufma.br/detal 
he_colecao.php?col=69&tipo_col=4&ac
ervo=1>. 

Coleção de imagens produzidas por Raquel Noronha e equipe do 

projeto Iconografias do Maranhão, para o livro Identidade é Valor. 

As fotos mostram as artesãs Eloísa, Denise e Neide trabalhando na 

produção de potes de cerâmica no quilombo de Itamatatiua durante 

o ano de 2007.Ao se identificarem como “mais felizes” nas fotos 

mais atuais, esta percepção revela um aspecto da produção da 

imagem que se alinha mais às estratégias de ressignificação do que 
é ser quilombola. 



/ 

Os registros acima foram feitos no Terreiro de Dona Santana no Maracanã e da Casa de Dona 
Elzita, ambos no Maranhão. As fotografias ilustram a centralidade da figura feminina na condução 
das festividades e rituais religiosos afrodescendentes. O protagonismo fica evidente quando as 
mulheres, além de dirigirem o espaço, são as responsáveis por dançar e receber os voduns – 
atividade de maior destaque nos rituais – enquanto cabe aos homens o toque dos tambores. 
 
FONTE: http://www.museuafro.ufma.br    Alunos – Ana Beatriz M. Nunes, Gabriel Marques, Rafaela Altran – História/Graduação  - 2015 

O PROTAGONISMO DA MULHER NA RELIGIÕES DE MATRIZ 
AFRICANA 
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Povo de Santo 

Família de Santo 
Mãe Andresa com crianças e afilhados – 

1948/Pierre Verger 

Disponível em: 
http://www.museuafro.ufma.br/detalhe_colecao.php?c
ol=109&tipo_col=5&acervo=1 

 

 

“O conjunto de todos os seguidores das 

religiões afro-brasileiras é chamado de 

povo de santo. O termo “santo” é uma 

tradução livre para o português da palavra 

“orixá”, da língua iorubá. Povo de santo 

quer dizer, portanto, povo de orixá. O 

candomblé reproduz simbolicamente a 

antiga família iorubá. A comunidade do 

terreiro é chamada de família de santo, e 

cada um de seus membros ocupa um 

lugar na hierarquia, isto é, nos diferentes 

níveis de poder. Seus membros são 

designados como os componentes de 

uma família comum. Acima de todos está 

a mãe de santo ou o pai de santo. Abaixo 

estão os filhos de santo. Os filhos da 

mesma mãe ou pai de santo se 

consideram irmãos de santo. Cada um 

tem seus parentes colaterais, tios de 

santo, sobrinhos de santo etc.” 

Adaptado de: PRANDI, Reginaldo.  Religião e 
sincretismo em Jorge Amado. In: Lilia Mortitz Schwarcz; 
Ilana Seltzer Goldstein. (Org.). O universo de Jorge 
Amado. 1ed.São Paulo: Companhia das Letras, 2009, v. 
1, p. 46-61 

Mariana Cantuaria e Rubens Baldini Neto – História USP 

http://www.museuafro.ufma.br/detalhe_colecao.php?col=109&tipo_col=5&acervo=1
http://www.museuafro.ufma.br/detalhe_colecao.php?col=109&tipo_col=5&acervo=1






RELIGIOSIDADE DE MATRIZ AFRICANA 
Por que os Deuses Negros sofrem preconceito? 

    Xângo                        Thor                             Zeus 

Por que alguns deuses de 

diversas culturas são honrados, 

estudados, admirados e viram até 

filmes e desenhos enquanto os 

deuses africanos são sempre 

rebaixados a superstição ou algo 

demoníaco? 
Na imagem acima três deuses do 

raio e da chuva. 
 

As praticas culturais de origem 

africana não são diferentes das 

demais regiões do mundo, mas 

por que só a africana é mau 

vista? Falta de conhecimento 

ou puro preconceito? 

Acima um sacrifício afro brasileiro e um 
judaico 

Fontes: www.museuafrodigital.com.br; 
spbryant.worldpress.com;https://ashesiapt.

files.wordpress.com 

Nomes: Alex Sandro de 
Araujo, Felipe Cardoso 
Francisco, Jorge D’Angelo 06/05/2015 d.C. 



Da Proibição à Apologia: A Capoeira no Rio de Janeiro ao Longo do Século XX 

No começo do século XX, muitas 
atividades normalmente praticadas 
pelos negros foram criminalizadas. 
Um delas foi a “capoeiragem”, 
infração passível de processo, como 
podemos observar no fragmento 
acima do jornal “O País”, de 1900. 
Notem como à época o termo 
usado para descrever a atividade 
era “capoeiragem”, e não 
“capoeira” 

Entrando na década de 1960, a 
situação já muda. A “capoeira” (e 
não mais a “capoeiragem”) ainda 
integra as notícias de jornal, mas 
agora em situação mais positiva. 
Abraçada como fenômeno cultural 
brasileiro, os jornais da década, 
como podemos ver no exemplo ao 
lado (jornal Correio da Manhã, de 
1964) discutem sua origem, 
influência na cultura brasileira, 
bem como o que ela efetivamente 
é. 

Nomes / nº USP: 
Diego S. Gonçaves / 7619909 
João M. C. Pereira / 7619260 

 
Fontes: 

Museu Afro Digital do Rio 
Biblioteca Nacional 

http://www.bdocapoeira.org/wp-
content/uploads/2014/01/carybe3l

ow.jpg 
 

04/05/2015 
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Referências:  
http://basilio.fundaj.gov.br / http://www.museuafro.ufma.br 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ghezo 

Grupo : André Galletti, Bruno 
Bosso e Cristiane de Paula 

Rainha Nã Agotimé e a Casa das Minas Jêje no 
Maranhão 

A Casa 
Terreiro mais antigo do Maranhão, fundado por africanos na 
década de 1840, considerado como tendo implantado o 
modelo de culto do Tambor de Mina.  Foi organizado por  
“escravos de contrabando” – que ingressaram após a 
proibição do tráfego. Cultua apenas voduns mina 
procedentes do antigo Reino do Daomé,  louvados com 
cânticos em língua jêje (Ewê-Fon). 

Rainha Nã Agotimé 
Viúva do rei Agonglô e mãe do futuro Rei Ghezo, foi vendida por um enteado aos negreiros. Após se tornar rei, 
seu filho se engajou em extensa busca pela mãe no Brasil, enviando embaixadores para o Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife, sem conseguir encontrá-la. Segundo pesquisa feita por Pierre Verger, ela foi trazida para São 
Luís, no Maranhão, onde se tornou conhecida como Mãe Maria Jesuína, de Toi Zomadônu, que fundou a  Casa 
das Minas e introduziu o culto dos voduns do Daomé no Brasil. 

Tambor de Choro (Ritual Fúnebre) 

Banquete dos Cachorros 
Obrigação de São Sebastião 

São Paulo, 6 de 
maio  
2015 
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