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Título do Minicurso: Oficina da Boneca Abayomi  

 

Duração:  (  x  ) 4h    (   ) 8h 

Ementa 

Tema: Oficina da Boneca Abayomi 

 

Objetivo: Compartilhar com as pessoas presentes um símbolo de resistência que era confeccionado pelas 

mulheres negras escravizadas durante o percurso nos navios negreiros. Nesse contexto, espera-se que as 

pessoas envolvidas se tornem multiplicadoras do conhecimento obtido, como uma forma de construir 

uma rede de pessoas que se atentam a outras narrativas.  

 

Justificativa: A oficina se propõe a compartilhar um símbolo político, de resistência, e de laços de afeto, 

realizado por mães africanas, através da confecção da boneca de pano Abayomi, cujo nome em Iorubá 

significa "caminho precioso". Confeccionada pelas vítimas da escravidão e do estupro, que viam na 

inocência das crianças a esperança para a libertação do seu povo, as bonecas eram feitas com retalhos 

de tecidos. Como estratégia de resistência, a Abayomi passeava pelo imaginário dos jovens descendentes 



africanos e afrodescendentes, a fim de preservar a ludicidade e executar a manutenção da utopia, em 

meio a barbárie exercida pelos escravizadores brancos europeus “civilizados”. O seu objetivo concerne 

na construção e na evidência da representatividade para aqueles que foram afastados das suas 

ancestralidades, bem como na reafirmação de que tais sujeitos têm poder para mudar os seus 

respectivos mundos, na medida em que se percebe o “mundo” que se têm em comum (MARIOTTO, 

2014). 

Inicialmente, pode-se perder de vista a importância da boneca, a qual se presenteia  às crianças como 

um mero brinquedo, contudo, a Abayomi carrega consigo a representação social dos processos que 

constituíram social e historicamente o maior país da América Latina, assim como reflete 

metaforicamente sobre o desraizamento, ou o desmembramento, sofrido de forma compulsória pela mãe 

África (DAVID, 2015). 

Através da referida oficina durante o III ENICECULT, pretende-se demonstrar de forma prática, 

lúdica e contextualizada os porquês da sua produção, que se iniciou em um contexto de tráfico de 

pessoas negras ao Brasil, conhecido como diáspora africana. Além de reflexões quanto ao capitalismo, 

sistema político e econômico que se estrutura cruelmente, e em especial, sobre corpos que possuem a cor 

preta retinta e o gênero feminino, cabe aqui a elucidação e a superação de atitudes, preconceitos e 

práticas discriminatórias vigentes nas relações interpessoais e institucuionais ainda que de forma velada 

(OLIVEIRA, 2016).  

Compreender as relações sociais de poder possibilita a ampliação dos nossos pensamentos, sendo estes 

conscientemente limitados pelos mecanismos ideológicos macropolíticos. E, desta forma, viabiliza à  

produção de narrativas corporificadas e legitimas acerca de si, a respeito de nós, e sobre a história 

brasileira, através do reconhecimento e do fortalecimento da sua identidade popular. Assim, conclui-se 

que os “nossos passos que veem de longe” não irão cessar e serão dados rumo à emancipação individual e 

coletiva (SILVA, 2009). 

 

Metodologia: Exposição oral da história da boneca Abayomi, em seguida confecção da boneca com a 

utilização de malha preta de algodão e fita de cetim. 15 participantes, no máximo. 

 

 Recursos necessários: 2 metros malha preta de algodão,  fita de cetim, tesouras sem ponta, retalhos de 

tecido no tamanho 10x10cm. 
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