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O saber dos griôs e a diversidade das nações africanas 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é que os alunos aprendam a história dos griôs, figuras 

importantes para a preservação das tradições orais dos povos africanos. A proposta também visa a 

valorização da diversidade cultural e étnica presente na África. Para isso, os alunos serão orientados a 

realizar uma pesquisa sobre um país africano, identificando elementos históricos e culturais que os 

caracterizem. A reunião dos trabalhos resultará em uma exposição sobre a diversidade africana. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer a diversidade étnica e cultural presente na África, contrapondo-se às 
representações uniformizadoras do continente. 

• Compreender a importância da oralidade para a preservação e transmissão de saberes e 
tradições em sociedades africanas. 

• Refletir sobre a importância das fontes orais e dos griôs na reconstituição da história e de 
tradições culturais das sociedades africanas.  

• Promover a valorização da cultura dos povos africanos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Povos da Antiguidade na África 
(egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos) 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na 
África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes 
na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A importância dos griôs e a preservação das histórias e tradições 

africanas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas em círculo, para que seja realizada 

uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: lápis e/ou caneta, caderno e mapa-múndi 

Material de referência:  

• Griots e Griottes - Tradição oral e ancestralidade na África. Disponível em: 
<http://ensinarhistoria.blogspot.com/2014/08/griots-e-griottes-tradicao-oral-e.html>. Acesso em: 11 jun. 
2018. 

• O canto-falado dos griots. Disponível em: <www.brasildefato.com.br/node/2494>. Acesso em: 11 jun. 2018. 

• Sundiata Keita: o lendário “Rei Leão” que governou o Império do Mali. Disponível em:  
<www.dw.com/pt-002/sundiata-keita-o-lend%C3%A1rio-rei-le%C3%A3o-que-governou-o-imp%C3%A9rio-do-
mali/a-43523048>. Acesso em: 16 jun. 2018. 

• Mapa da África. Disponível em: <www.freemapviewer.com/en/map/Map-Africa_5.html>. Acesso em: 17 jun. 

2018. 

Para iniciar a sequência didática, organize os alunos em uma roda de conversa e pergunte a 

eles se gostam ou têm o hábito de ouvir histórias e se têm a recordação de histórias que lhes foram 

contadas. Pergunte, em seguida, se alguma dessas histórias se passava na África ou fazia referência a 

alguma característica cultural ou personagem desse continente. Caso algum aluno tenha ouvido 

alguma história que envolva a África, peça que a compartilhe com os colegas. É uma oportunidade 

para saber o repertório dos alunos e quais as representações que essas histórias fazem dos povos, 

cultura e lugares da África. 

Em seguida, explique que no continente africano muitas das histórias e tradições de antigas 

sociedades foram transmitidas oralmente, tendo os griôs um papel de muita importância na 

preservação dessas histórias. Foi pela tradição oral e pelas histórias contadas pelo griôs que foi possível 

conhecer a história de Sundiata Keita, líder maior do Reino de Mali, que derrotou o grupo do tirano 

Souamoro Kanté, abrindo caminho para a unificação do povo mandinga e a constituição do Reino de 

Mali, no século XIII.  

Pergunte aos alunos se eles sabem quem são os griôs e, em seguida, explique que eles são 

contadores de histórias que usam a palavra falada para ensinar e transmitir conhecimentos sobre seu 

povo. Em algumas situações, as histórias são cantadas e os griôs fazem uso de instrumentos musicais. 

Por ser um guardião do saber, a palavra do griô é importante. Os griôs surgiram, principalmente, em 

sociedades da África Ocidental, onde existiram os poderosos Reinos de Gana e de Mali entre os séculos 

V e XV. Neste momento, utilize o mapa do continente africano para apresentar a atual divisão política 

do continente e situar o oeste africano e ressalte que atualmente existem países que receberam o 

nome dos antigos impérios. 

http://ensinarhistoria.blogspot.com/2014/08/griots-e-griottes-tradicao-oral-e.html
www.brasildefato.com.br/node/2494
www.dw.com/pt-002/sundiata-keita-o-lend%C3%A1rio-rei-le%C3%A3o-que-governou-o-imp%C3%A9rio-do-mali/a-43523048
www.dw.com/pt-002/sundiata-keita-o-lend%C3%A1rio-rei-le%C3%A3o-que-governou-o-imp%C3%A9rio-do-mali/a-43523048
www.freemapviewer.com/en/map/Map-Africa_5.html
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A partir do mapa, problematize com os alunos a questão da diversidade étnica africana que 

não é contemplada pela divisão política do continente. Explique que essa divisão foi feita por 

colonizadores europeus no século XIX sem levar em consideração aspectos sociais e culturais, o que 

contribuiu para acentuar rivalidades, conflitos civis e problemas históricos enfrentados pelos povos do 

continente, entre eles a dificuldade de dar visibilidade à heterogeneidade de culturas e tradições 

existentes. 

Proponha aos alunos que se organizem em grupos de cinco alunos e que, inspirados pela 

sabedoria do griô, façam um trabalho de pesquisa sobre um país africano, no qual contem um pouco 

da história do país escolhido, abordando aspectos como a composição étnica da sua população, 

questões políticas, econômicas, sociais e culturais. Após a formação dos grupos e com o mapa ainda 

exposto, oriente os grupos na escolha dos países a serem pesquisados. Peça que os alunos exponham 

o resultado da pesquisa em cartolina (que será distribuída, uma por grupo), que inclua também 

imagens características do país. Ao final da proposta, os trabalhos irão compor uma exposição sobre a 

diversidade africana a ser exposta em local que possa ser visto por outros alunos da escola. 

 

Aula 2 – Descobrindo a diversidade africana 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas em círculo, para que seja realizada 

uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: durex ou fita-crepe, papel kraft, mapa-múndi 

Material de referência:  

• Mapa da África. Disponível em: <www.freemapviewer.com/en/map/Map-Africa_5.html> . Acesso em: 17 jun. 

2018. 

Organize os alunos novamente na forma de círculo, repetindo a disposição da aula anterior, 

com o objetivo de realizar uma roda de conversa. Peça a cada um dos grupos que apresente a pesquisa 

solicitada na aula anterior. Peça aos alunos que exponham os painéis e que descrevam os resultados 

da pesquisa. Durante as apresentações, pergunte a eles qual o aspecto que desconheciam do país 

pesquisado que lhes pareceu mais interessante. Ao final das apresentações, faça uma avaliação da 

atividade com a turma e peça aos alunos que comentem quais foram os países africanos que mais lhes 

chamaram atenção. 

Por último, decida com os alunos um lugar na escola para que os trabalhos fiquem expostos, 

criando a oportunidade de transmitir esses conhecimentos aos demais alunos e pessoas que 

frequentam o ambiente escolar. Use o papel kraft como um suporte para reunir os painéis feitos por 

todos os grupos, formando um mural da diversidade africana. 

  

www.freemapviewer.com/en/map/Map-Africa_5.html
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• reconhece a importância da oralidade na transmissão de saberes e da história de 
comunidades, como no caso de povos africanos; 

• reconhece a heterogeneidade de culturas que coexistem no continente africano, 
complexificando o entendimento do que é a África; 

• compreende o que é um griô e a sua importância enquanto alguém que preserva e 
transmite a futuras gerações a história e a cultura de um povo; 

• compreende e participa do trabalho de pesquisa em grupo, identificando elementos 
socioculturais, econômicos e históricos do país escolhido. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Em que região do continente africano se constituíram o Reino de Gana e o Reino de Mali? 

a) Às margens do rio Nilo 

b) No norte da África. 

c) Na África central 

d) África ocidental 

2. O que é um griô e qual é a sua importância para as sociedades africanas? 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: d. 

2. Espera-se que os alunos sejam capazes de explicar que os griôs, provenientes de sociedades da 
África ocidental, são pessoas que têm a missão de guardar e transmitir a história e o conhecimento 
de determinado povo para seus conterrâneos. Eles fazem isso por meio da contação de histórias e 
têm uma função histórica importante na preservação de memórias e saberes. 

 


