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ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 40 

 

Você conhece os Griots? 

Desde muito tempo o ser humano busca destacar sua 
passagem na terra, mas nem sempre todos os atos e 
acontecimentos são perpetuados na história e relembrados 
pelas sociedades posteriores. Durante as eras, alguns 
contadores de história que buscavam dar continuidade à sua 
cultura e aos feitos históricos de sua sociedade foram surgindo 
e tendo papel muito importante. Na África essas pessoas 
ficaram conhecidas como Griots. 
            Na cultura africana, os Griots possuíam como seu objetivo 
principal preservar conhecimentos e transmitir a cultura do seu 
povo através do que conhecemos como História Oral. Desta 
forma, ao invés de escreverem livros de contos que 
demonstrassem representações de sua cultura, estes elementos 
eram transmitidos através da fala, o que traria uma proximidade 

maior entre aquele que conta a história e seu ouvinte. 
            O papel dos Griots é, de fato, muito importante para que seja possível ter acesso à cultura dos 
povos africanos desde a antiguidade. Sem sua reprodução e preocupação em perpetuar os contos e 
práticas culturais, muitas fontes de estudo seriam praticamente inacessíveis ou inexistentes, sem contar 
que a própria cultura daquele determinado povo poderia ser comprometida. 

 

Texto adaptado: https://ateneulondrina.com.br/voce-conhece-os-griots/ 
 

Se você tiver acesso à internet, clique na imagem ao lodo e 
assista ao vídeo “Poesias, estórias e Histórias Africanas: A 
África em nós” Este vídeo aborda a prática dos Griots nas 
comunidades localizadas em Moçambique, Congo e Mali, visando 
divulgar e tratar das questões acerca das tradições, da cultura e 
memória, e principalmente da importância da oralidade que 
os Griots possuem. O vídeo foi gravado por alunos do Ensino 
Fundamental do Colégio Ateneu de Londrina, em conjunto com 
alunos do Curso de Graduação em História da Universidade Estadual de Londrina. Para a produção do 
vídeo, foi realizada pesquisa em diversos livros que tratam da cultura africana. No vídeo, vocês terão a 
oportunidade de conhecer alguns dos contos da Tradição Africana, além de observarem uma coletânea 
de imagens que ilustram a cultura, costumes e tradições dos Africanos. Se você não possui acesso à 
internet, não se preocupe. No decorrer da atividade e das aulas, você terá a oportunidade de conhecer 
as maravilhas do Continente Africano. 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 03 à 06 de novembro;  
- Você poderá realizar a atividade na folha impressa ou em seu caderno. Não esqueça de colocar a data em que 
você fez a atividade.  
- Se você tiver alguma dúvida durante a realização da atividade, entre na sua Sala de Aula Google (Classroom) e 
mande uma mensagem para o seu professor(a). Ele(a) irá responder assim que possível.  

              Bom trabalho! 
 

 

https://ateneulondrina.com.br/voce-conhece-os-griots/
https://www.youtube.com/watch?v=SkT6OIXUUxU


Leia os textos e depois responda às perguntas: 
 
TEXTO 1: Os griots 

 
O griot era o indivíduo encarregado de preservar e 

transmitir as histórias, lendas e canções de seu povo. O cargo 
de griot passava de pai para filho. Existiam vários tipos de 
griots: os griots músicos, que cantavam e tocavam vários 
instrumentos e eram responsáveis pela preservação de 
canções importantes para o grupo; os griots contadores de 
histórias, capazes de contar com detalhes histórias que ouviram 
quando crianças; havia também os que guardavam feitos de 

grandes guerreiros, batalhas e acontecimentos considerados marcantes para repetir em ocasiões 
especiais; havia ainda os que contavam casos engraçados para divertir o público nas aldeias, que 
visitavam regularmente. 

Os griots eram procurados pelos reis africanos para serem professores particulares de seus 
filhos. Eles ensinavam arte, conhecimentos de plantas, tradições, história e davam conselhos aos jovens 
príncipes. Uma das frases mais divulgadas pelos griots professores e que chegou aos nossos dias é: 
“Cada dia se aprende algo novo; basta saber ouvir.” Quando o mansa reunia o conselho, o seu griot 
abria a sessão relatando os feitos de seus antepassados. Além do griot, havia o chefe das forças 
armadas e o senhor do tesouro, uma espécie de ministro das finanças, responsável pela guarda dos 
depósitos de ouro, marfim cobre e pedras preciosas. Os griots serviam à corte ou a qualquer um que os 
empregasse, servindo frequentemente como conselheiros e confidentes. 
 
TEXTO 2: Os ferreiros  

Os ferreiros constituíam um grupo social bastante 
destacado no Império do Mali. Eram suspeitos de serem 
feiticeiros e curandeiros devido ao fato de trabalharem com a 
forja (fogo), produzindo máscaras manufaturadas, ferramentas 
para artesanato, foice e facas. Exerciam, além disso, funções 
sociais importantes: executavam rituais de iniciação dos 
meninos à vida adulta e eram líderes de associações para 
homens. As mulheres dos ferreiros executavam rituais de 
iniciação das meninas à vida adulta, e eram, muitas vezes, 
parteiras. Eram conhecidas também pelos seus trabalhos em 
cerâmica. 
 
Responda às questões, no seu caderno: 
a) Quais são os agentes sociais destacados nos textos acima?  
b) Quais eram as funções de cada um deles?  
c) Por que cada um deles era importante na sociedade?  
d) Identifique os tipos de griots existentes.  
e) O que os griots ensinavam aos príncipes?  
f) Qual é a frase dos griots que permanece até hoje? Você concorda ou discorda dela? Justifique.  
g) Por que os ferreiros eram importantes socialmente?  
h) Por que eles eram suspeitos de serem feiticeiros? 
 
 
 
ATIVIDADE EXTRA 
 

Você já ouviu falar do filme Kiriku – os homens e as mulheres? É a 
terceira parte da trilogia de Michel Ocelot. Em "Os Homens e as 
Mulheres", o pequeno Kirikou, ainda criança, acompanha os 
desafios de sua aldeia diante de perigos mágicos e conflitos 
humanos. 
Clique na imagem ao lado para assistir algumas cenas do filme. Em 
seguida, faça, em seu caderno um comentário sobre o filme, 
procurando identificar quem é o personagem que dá medo às 

pessoas da aldeia de Kiriku e o porquê as pessoas têm medo. Comente, também, sobre a história 
contada pela Griot. 

https://drive.google.com/file/d/0B8wZbBDpZRbwM3RXUk82TVhxalU/view

