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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal entrelaçar a pesquisa sobre a cultura e a arte africanas. 
Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a arte e a cultura africanas em 
diversas etnias, suas características e peculiaridades; foram conceituados os termos arte e 
cultura. Há também um breve relato sobre a legislação brasileira que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino da temática da história e cultura africanas, afro-brasileira e indígena 
nas escolas brasileiras, bem como as relações entre o ensino das artes nas escolas e das 
possibilidades de inserção da temática africana na disciplina de arte-educação. Ao final deste 
artigo também apresentada uma prática realizada em sala de aula, a qual utilizou a arte 
africana como tema para processo de conhecimento e reflexão sobre a cultura e a arte 
africanas e também para produção de trabalhos práticos entre os estudantes da escola 
pública Maria Helena Teixeira Luciano, no município de Pontal do Paraná.  
 

Palavras-Chave: Cultura africana. Arte Africana. Arte-Educação. Legislação brasileira. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo principal entrelaçar a pesquisa sobre a cultura e 

a arte africanas. A iniciativa de sua produção partiu de interesses pessoais da autora, 

iniciados durante sua trajetória acadêmica no Curso de Licenciatura em Artes, da 

Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. 

Para a produção deste artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre 

a arte e a cultura africanas, as etnias africanas, e também sobre a legislação brasileira 

que torna obrigatória sua inserção nos currículos escolares nacionais.  

Portanto, a partir destas pesquisas, o artigo foi dividido em três partes: 

A primeira parte, aborda o histórico sobre a arte, dando ênfase nas artes 

visuais, a cultura africanas, suas características e peculiaridades, tais como: as 

pinturas corporais a partir de materiais tirados da natureza, as escarificações que 

                                                           
1 Aluna do Curso de Licenciatura em Artes, da UFPR, Setor Litoral. 
2 Professora orientadora.  
 



2 
 

fazem parte do ritual de beleza, os batikes que são pinturas em tecidos com desenhos 

geométricos e que se transformam em vestimentas. Traz também a conceituação e a 

diferenciação entre os termos arte e cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Na segunda parte, serão apresentadas as obras criadas pela autora desta 

pesquisa, que foram concebidas a partir do conhecimento internalizado durante as 

pesquisas sobre a cultura e a arte africanas. 

Na terceira parte, há uma breve explanação sobre a legislação brasileira que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino da temática da história e cultura africanas, 

afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras, bem como as relações entre o 

ensino das artes nas escolas e das possibilidades de inserção da temática africana 

na disciplina de arte-educação. Há também, um relato de prática realizada, pela 

professora Nayara Soares, na escola Maria Helena Teixeira Luciano, em Pontal do 

Paraná, na qual foi abordada a arte africana como reflexão teórica e também para 

produção de trabalhos práticos entre os estudantes. 

 

2 ÁFRICA: HISTÓRIA, CULTURA E ARTE 

 

O Continente Africano apresenta uma gama enorme de diferentes 

manifestações artísticas, representadas por esculturas, pinturas corporais, 

tingimentos de tecidos, máscaras ritualísticas, entre tantas outras possibilidades. Este 

continente é formado por 54 países e, entre línguas e dialetos, são falados mais de 

duas mil em todo território. A crença em inúmeros deuses e o culto aos antepassados 

são fortes características desse povo.  

É também considerado, por muitos pesquisadores como o berço da 

humanidade, continente onde se iniciou o desenvolvimento civilizatório. Nascimento 

(2006, p. 34), afirma ser consenso científico que o homem moderno (Homo sapiens 

sapiens) evoluiu na África e de lá saiu, há mais ou menos 150 mil anos e se expandiu 

em grandes ondas migratórias através da Eurásia.  

Entretanto, a arte africana somente começou a ter os olhares do mundo 

voltados para ela, na atualidade, a partir da obra “Les Demoiselles D’Ávignon”, de 

1907, produzida por Pablo Picasso e através das obras de Gauguin, Modigliani e 

outros artistas europeus do início do século XX.  

Atualmente, os debates sobre a arte e a cultura deste continente têm sido 

mais desenvolvidos na América do que na África, propriamente dita. Mesas redondas 
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têm sido formadas e levantadas muitas questões, sendo principalmente discutidas a 

questão da pluralidade e da historicidade das manifestações artísticas presentes em 

cada região. É o caso da mesa redonda “Arte Africana e o Conceito de Arte”, que 

aconteceu no Encontro “Afro-Atlântico na Perspectiva dos Museus”, organizado pelo 

Museu AfroBrasil, no ano de 2011, na cidade de São Paulo (GOLDSTEN, 2011). 

Ao falar sobre a mesa redonda, SARTIEF (2011), declara que “o encontro tem 

como objetivo discutir as formas de interpretar a arte africana contemporânea e sua 

inserção em museus nacionais e internacionais.”  

Lígia Ferreira, mediadora da mesa redonda “Arte Africana e o Conceito de 

Arte”, ao falar sobre a arte africana, declara ser praticamente impossível, antes do 

século XIX, admitir a existência de uma arte africana, já que o povo africano era 

estereotipado como “menos evoluído” (GOLDSTEN, 2011).  

Samuel Sidibé, diretor do Museu Nacional do Mali, confirma também que os 

antigos colecionadores de objetos de arte não consideravam aqueles objetos 

coletados na África como arte, sendo que foram os “ocidentais artistas brancos” que 

efetuaram tal transformação de concepção. Da mesma forma, a própria noção da arte 

africana é estritamente Ocidental, já que 80% da arte africana produzida se encontra 

na Europa, ou seja, a arte africana é avaliada, discutida, exposta e vendida fora da 

África (GOLDSTEN, 2011). 

 

2.1 Arte e Cultura 

Os conceitos de arte e cultura geralmente se confundem, sendo uma grande 

dificuldade conceituá-los, defini-los e separá-los. Em boa parte da arte africana 

produzida percebe-se que a arte e a cultura se misturam de forma bastante peculiar 

estando, muitas vezes, uma completamente ligada à outra.  

Arte e cultura são “vizinhas” mas as aproximações entre uma e outra acabam 

sempre numa zona movediça que, de algum modo, delimita os territórios de uma e 

outra. A arte é uma questão de liberdade, liberdade lamentavelmente ocultada ou 

reprimida nas discussões sobre a cultura e sociedade. (COELHO 2001, p.125). A 

“areia movediça” representa o espaço entre a arte e a cultura, é o ponto de quase 

mistura entre ambas e que, ao invés de acontecer essa mistura, elas se dividem se 

limitam.  



4 
 

Para Godard 3  (apud COELHO, 2001, p.117), arte e cultura são coisas 

distintas e com peculiaridades próprias, em suas palavras “cultura é a regra, arte a 

exceção”. Coelho (2001, p.125), declara também que: “a arte é uma questão de 

desejo, enquanto a cultura surge como resposta inevitável a uma necessidade: uma 

inevitabilidade”. 

Em se tratando de cultura: é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, 

linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização4. Para Coelho (2001, p.133): 

 [...] cultura traz estabilidade para a comunidade e para o indivíduo que 
precisa em algum momento, menos ou mais, sentir-se em terreno 
conhecido: a cultura integra o social a si mesmo e cada um (dos que 
aceitam integrar-se) ao coletivo: neste foco, a cultura é uma questão 
de assistência social: a cultura cuida: cuida do outro: a cultura cuida 
de localizar cada um no interior do coletivo compartido, atribui um lugar 
(a quem o procura, ou aceita, com ele se conforma, a quem assume o 
formato que a cultura lhe dedica). A cultura dá a si mesma uma 
identidade e a projeta no outro, que a receba e se tranquiliza.  
 

A cultura é um utilitário da sociedade de alguma forma, não é preciso muita 

explicação nesse sentido já que é da sociedade que saem as manifestações que a 

integram e é a sociedade que se utiliza da cultura. Já a arte, não é utilitária, não tem 

essa necessidade de ser, ela transcende os seus fins. 

Coelho (2001, p.125) declara que: 

 

Posso querer fazer uma obra de cultura: mas o querer da cultura tem 
pouco a ver com o desejo de arte: digamos que a vontade de arte tem 
de ser maior e mais intensa do que a vontade de cultura para que a 
arte aconteça: muito maior e mais intensa. Se cultura é necessidade, 
não requer vontade – menos ainda desejo. Posso querer cultura, mas 
a cultura sobreviverá de um modo ou outro. Não a arte.  

 

Desta forma, em se tratando de arte, deve-se levar em consideração que a 

obra de arte dirige-se ao indivíduo, não às instituições, salvo exceções, ou seja: “[...] 

a obra de arte contém um grau de personalidade individual, que necessariamente, ou 

quase, viola o programa das instituições ou com ele colide ou a ele contesta” 

(COELHO, 2001, p.124). Portanto, como forma de expressão que fala ao indivíduo, a 

arte é única, e fala particularmente com cada receptor. 

 

 

                                                           
3 Jean-Luc Godard: cineasta e crítico francês é reconhecido por produzir um cinema vanguardista e 
polêmico (FILMOW, 2015). 
4 Definição do Dicionário INFORMAL. 
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2.2  Arte e cultura africanas 

A arte e a cultura africanas têm seus primórdios na pré-história, sendo 

constituída por relíquias que se encontram na região dos planaltos e dos maciços 

africanos; sendo menos ricas nas cordilheiras, nas depressões e nas bacias fluviais e 

florestas da zona equatorial africana (HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA, 2010, p.743). 

A arte pré-histórica africana é capaz de fornecer dados sobre as vestimentas 

e os adornos dos homens primitivos, assim como sobre as características da sua vida 

em sociedade. É possível também verificar a representação de animais como bois 

(Bos Ibericus ou Bachyceros e do Bos Africanus), búfalos (Bubalus Antiquus) e 

cavalos (Equus Caballus), como nas pinturas cinegéticas encontradas no rio Nilo ao 

Oceano Atlântico. (HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA, 2010, p.769). 

A arte e a cultura africanas causaram grande estranhamento em todas as 

épocas históricas e em todas as regiões do mundo que a recepcionaram, devido a 

suas peculiaridades, ela chamou a atenção dos que a viram, trazendo inspiração 

diferentemente das culturas mais conhecidas e por isso mesmo menos impactantes: 

suas máscaras e vestuário diferenciado com uma marca no uso de desenhos 

geométricos e tantas outras produções diferentes de tudo que havia de conhecido até 

então, inspirando artistas de todas as áreas e por toda parte. O período que mais se 

apropriou da estética africana, foi sem dúvida a idade moderna. De acordo com CHIPP 

(1996, p.220): 

 

Numa época em que os impressionistas haviam libertado a arte de 
suas cadeias acadêmicas, o gosto de Maurice de Vlamick pela 
escultura negra e as meditações de André Derain sobre esses objetos 
bizarros teriam uma influência decisiva sobre a arte francesa. 

 

A arte moderna e seus artistas deram início a um importante movimento 

denominado “Cubismo”, nome cunhado por Henri Matisse, após visitar uma exposição 

e ver uma obra que representava casas, com aparência cúbica. Picasso, um dos 

precursores desse movimento, senão o mais importante dos artistas desse 

movimento, iniciou seus estudos a respeito do Cubismo com a obra “Les Demoiselles 

D´Avignon”, sucumbindo à inspiração das máscaras africanas (CHIPP, 1996, p.255). 

Desta forma, as criações inspiradas na África se estenderam por todo o 

mundo, assim como o conhecimento do potencial artístico africano se espalhou por 

intermédio dos museus e dos meios de comunicação.  
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Na África, pintores, escritores, cineastas e também as várias linguagens da 

arte continuam, contemporaneamente se disseminando. Artistas plásticos como 

Lourenço Marques, Albano Antonio Langa (originário de Maputo-Moçambique), mais 

conhecido como Blanga, Esther Mahalangu (artista sul africana), Antonio Ole 

(angolano, expôs nas Bienais de São Paulo, Joanesburgo e Veneza, Moma), Helga 

Gamboa, Chikukuango Cuxima Zwa, assim como tantos outros, apareceram no 

cenário mundial da arte e são exemplos de uma nova geração de artistas que se 

destaca (ROTAS&SABORES, 2014).  

O mercado das artes na África ainda é embrionário em se tratando de alguns 

países como Angola. Hoje a arte, nesse continente, devido às influências externas 

pode ser caracterizada, segundo o artista e curador angolano Benjamim Sabby, de 

duas formas: as artes tradicionais, como as pinturas murais de Cowé ou Bakamas de 

Cabinda(Angolanas); e a arte onde as novas tecnologias da informação e da 

comunicação são indispensáveis e recorrentes para a criação e produção artísticas, 

como a artista Jepchumba, fundadora da rede “African Digital Art”, que une tecnologia 

e criatividade. 

Portanto, a arte para o povo africano, está inserida em seu dia a dia, na forma 

como se vestem, em seus rituais e cultos, nas suas casas, utensílios domésticos, 

entre outros. 

No entanto, enquanto salões de arte e a vanguarda ocupam-se das relações 

sociais e políticas, o imaginário africano se desenvolve também nas etnias, entre os 

aborígenes e nas pequenas ou grandes comunidades embrenhadas nos lugares mais 

íngremes da África.  

As etnias que desenvolvem hoje as suas técnicas artísticas ou já 

contextualizadas como cultura (discussão muito atual), tem um leque, uma 

diversidade muito grande de informações. Nas pinturas corporais nas etnias do Vale 

do Omo, por exemplo, as artes trabalhadas no corpo das mulheres e homens e que, 

acontecem várias vezes ao dia, dependendo da inspiração, são uma amostra de como 

usar o corpo para a obra de arte, ainda que, num dado momento, isso se pareça com 

o que a cultura já se apropriou das pinturas corporais já existentes em outras etnias, 

que possam ser uma marca das mesmas. No caso das etnias do Vale do Omo, o 

suporte (o corpo) é pintado e agregadas novas misturas e materiais para compor a 

obra. 
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Discorrendo sobre esse tipo de manifestação artística, surge a pergunta: O 

que mais seria necessário para a constatação de uma obra de arte? Ao ler COLI 

(1981, p.21), em seu livro “O que é arte”, encontra-se a seguinte citação:  

As catedrais góticas, que tanto admiramos hoje, a escultura, os vitrais e a 
pintura da Idade Média, foram execrados pelos homens da renascença e dos 
séculos seguintes, até que os românticos e alguns teóricos do século 
passado, como Viollet–Le–Duc, interessaram-se por eles e demonstraram 
seu valor. 
 

No caso dessas etnias, a valorização como cultura já aconteceu, a valorização 

como arte parece ter um caminho a ser percorrido. A arte visual realizada pelo Vale 

do Omo não é utilitária, é uma extrinsecação5 do desejo daqueles aborígenes de 

trazer uma estética, por vezes assustadora, por vezes belíssima, mas sempre 

inusitada. 

Contudo, cabe aqui ressaltar que, a África, formada por inúmeras regiões, 

tribos, etnia, é um amalgama de diferentes culturas e fazeres artísticos que possuem 

identidades e características muito diferenciadas e complexas – sendo, portanto, 

muito difícil traduzi-la rapidamente ou fazer sínteses generalistas sobre sua enorme 

diversidade (ROTAS&SABORES, 2013).  

  

         

2.3 As etnias africanas 

As experiências políticas de Gana, Mali, Songhai, Kongo, Zimbabwe, são 

sempre abordadas pelos pesquisadores da cultura africana por serem grandes reinos 

e impérios africanos. Nesta pesquisa, porém, serão usadas como exemplos “tribos”, 

não menos importantes, porém menores e cheias de peculiaridades.  

Para o relato destas “tribos” será utilizado o termo “grupos étnicos”, pois, o 

termo “tribo” é por vezes, utilizado de modo pejorativo, conforme explica Nascimento 

(2006, p.95), [...] o emprego da nomenclatura tribo, era utilizada para reforçar as 

crenças da suposta superioridade das civilizações da Europa sobre outras 

sociedades; [...] embebidos nas teorias raciais e evolucionistas, os africanos foram 

classificados como primitivos, selvagens e tribais”. 

Os grupos étnicos africanos são muitos, sendo impossível uma síntese que 

contemple a totalidade deles. As principais etnias africanas são classificadas em:   

                                                           
5  Extrinsecação: tornar o intrínseco externo. Neologismo “extrinsecação” é traduzido do original 
estrinsecazione, pois o termo português “exteriorização” não constitui um equivalente exato daquele. 
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Zulus – o maior grupo étnico, localiza-se na África do Sul, com uma 
população aproximada de 11 milhões de pessoas; Xhosa – ficam na 
região da Cidade do Cabo e é o segundo maior grupo étnico da África 
do Sul; Basotho – somam aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, 
na África do Sul; Bapedi – se localiza da África do Norte, com 
aproximadamente 4 milhões de pessoas; Venda – entre África do Sul 
e Zimbabwe; Tsonga – são encontrados em Limpopo, Mpulanga, 
Moçambique; Swazi – se localiza na África do Sul, com cerca de 3,5 
milhões de pessoas; Ndebele – se encontra na região de Pretória, 

com cerca de 700mil pessoas. (ISEU-TRIBO, 2011). 
  

Uma das formas mais visíveis da arte nesses grupos étnicos é a pintura 

corporal. Cada grupo étnico possui sua própria forma de pintura, tendo uma finalidade 

que, em determinados casos, não está inteiramente ligada a arte mas sim atendendo 

às necessidades do grupo, tais como as pinturas de iniciação à idade adulta, as 

pinturas de guerra, entre outras. Serão destacados a seguir, as peculiaridades nas 

etnias africanas, que embora não tenham relação direta com a arte, são elementos 

culturais e de grande significado para cada uma das etnias. 

 Os grupos étnicos que se localizam no Vale do Rio Omo são aqueles que 

possuem as pinturas corporais mais ricas. Os habitantes desses grupos usam 

elementos da natureza para pintar e decorar o corpo. A região possui uma imensa 

paleta de cores – ocre vermelho, caulim, branco, verde, cobre, amarelo luminoso ou 

cinzento – que são extraídas de pedras em pó, barro, frutos e plantas. 

Assim, as etnias Surma e Mursi, são conhecidas pelos discos labiais; na Etnia 

Hamer, se destacam pelos rituais de mutilação que marcam seus corpos para sempre; 

os Nyagatons, praticam a escarificação; e os Zulus, é o maior grupo étnico africano e 

são conhecidos pelo seu trabalho com missangas.  

 

2.3.1 Etnias Surma e Mursi 

Composta por um povo isolado no sudoeste da Etiópia. As mulheres têm 

como costume o uso de discos em seus lábios inferiores (pedaços de madeira ou 

cerâmica de forma circular presos em seus lábios). Em ocasiões festivas, também 

costumam pintar seus corpos.  As mulheres se submetem a práticas extremamente 

dolorosas, como a da perfuração do lábio inferior ainda na pré-adolescência entre os 

9 e 10 anos. No espaço aberto, é encaixado um cilindro de madeira para que não se 

feche durante o processo de cicatrização. Nos meses seguintes, procuram alargar 

cada vez mais a abertura labial, trocando o cilindro alargador. Os dentes incisivos 
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inferiores são retirados para favorecer o encaixe do prato, ficando comprometida a 

fala e distorcida a linguagem. Apesar disso, as mulheres são extremamente 

orgulhosas dos seus pratos labiais, que são, na verdade, ostentações. O tamanho do 

disco é proporcional à grandeza do dote que a família da noiva pode pagar ao noivo. 

Segundo relatos históricos, os mercadores de escravos preferiam as mulheres surmas 

às outras e, para salvar suas mulheres, os homens impuseram a perfuração dos lábios 

para que, deformadas, as mulheres perdessem seu valor (ODONTOLOGIKA6, 2015). 

            

2.3.2 Etnia Hamer 

Vivem no Sul da Etiópia e dedicam-se à agricultura e criação de gado. São 

conhecidos por realizar rituais de iniciação que envolvem processos dolorosos de 

mutilação. No ritual de passagem para idade adulta dos homens, por exemplo, as 

mulheres pedem para ser chicoteadas e durante o chicoteamento não demonstram 

sinais de dor. A explicação para este fato está relacionada com a profundidade da 

relação entre o homem iniciado e a mulher chicoteada – dizem que, perante situações 

difíceis o homem deverá se lembrar do que a mulher passou por ele e deverá ajudá-

la. A profundidade das marcas é, no fundo, a prova do que a mulher sofreu pelo irmão 

que passou pelo ritual (CURIOSIDADESECULTURAS, 2015). 

 

2.3.3 Etnia Nyagatons 

Este grupo situa-se na Nigéria. Seu nome significa “comedores de elefantes” 

e são considerados o povo mais numeroso e feroz. São conhecidos também pelos 

seus rituais de mutilação. Praticam a escarificação7 – cortes na pele – e a pintura 

corporal sofisticada. A escarificação, para o homem, é um atestado de bravura. Já 

para a mulher, a cicatriz é sinal de beleza e atrativo para os homens. As escarificações 

são feitas com facas, pregos ou pedras e são cobertas com cinza logo em seguida; 

isso vai causar uma infecção e logo após aparecerá um relevo na superfície da pele 

que lembra uma renda (CIVILIZACOESAFRICANAS, 2015). 

 

2.3.4 Etnia Zulu 

                                                           
6 Pesquisa realizada para melhor informar sobre a extração dos dentes incisivos inferiores, que é uma 
necessidade para que a colocação dos pratos labiais aconteça com êxito. 
7Escarificação – é uma técnica de modificação do corpo que consiste em produzir cicatrizes através 
de instrumentos cortantes (DICIONÁRIO INFORMAL, 2015). 
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Maior grupo étnico africano, é uma nação guerreira que resistiu a invasão 

imperialista britânica e dos Boeres, no século XX. A língua original deste povo é o 

isizulu. As mulheres usam braceletes grossos, cobertos de miçangas nos braços, nas 

pernas e no pescoço e o ritual de iniciação feminina, começa com o artesanato de 

missangas que vai se diferenciando da puberdade até a fase adulta e inclui o 

aprendizado da pintura das paredes das casas com figuras geométricas e gráficas. 

As virgens andam de peito desnudo e usam só colares de miçangas, as 

comprometidas usam tops de miçangas, já as casadas usam top maior, saia até o 

joelho e chapéu. As mulheres mais velhas usam isicholo, uma vestimenta que cobre 

todo corpo. Para os zulus, cada cor tem um significado especial: branco – representa 

o amor; vermelho – inspiração; e o Amarelo – representa a saudade. A vestimenta 

zulu é feita, geralmente, de peles de cabra ou vaca, que ficam fininhas como tela 

depois de serem trabalhadas. Eles também cultivam a arte de escrever pequenas 

mensagens com miçangas, material que acreditam ter o poder de falar 

(POVOSEGEOGRAFIA, 2015). 

 

3 PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CULTURA AFRICANA, PELA ARTISTA 

PARANAENSE SONIA CARMONA 

 

Enquanto estudante do Curso de Licenciatura em Artes, da Universidade 

Federal do Paraná, posso afirmar que meu interesse pela cultura e pela arte africanas, 

somente aumentou. Tive, enquanto acadêmica, inúmeras oportunidades de 

aprofundar minhas pesquisas teóricas e práticas sobre esta temática e, ao mesmo 

tempo, de produzir muitas obras, de artes visuais, utilizando a mesma como influência 

e referência. Realizei, neste período, muitas pinturas que retratavam a cultura 

africana, seu povo e sua arte. 
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                   Figura 1: S/ Título, 2013                             Figura 2: Aborígenes, 2013 
                       Fonte: a autora                                           Fonte: a autora  

 

A figura 1 é uma obra realizada com a técnica óleo s/ tela. O uso de cores 

avermelhadas trouxe a obra um caráter sanguíneo e intenso. As informações obtidas 

sobre os africanos de diversas etnias me levaram a retratá-los juntos, primando pela 

beleza peculiar de cada etnia. 

Na figura 2 foi usada a técnica guache s/ papel. Em contato com imagens da 

cultura da etnia Hamer, etnia do Vale do Omo, pude criar esta obra retratando uma 

situação de encontro entre o grupo. A vestimenta composta por búzios e peles de 

animais, misturada à cor da pele, compõe um cenário ímpar em que, a identidade 

deles se mostra forte e marcante. 

         
Figura 3: Imagens do Inconsciente, 2013     Figura 4: Conclave, 2013 
Fonte: a autora                                              Fonte: a autora 

 

A figura 3 é uma obra que foi realizada com a técnica óleo s/ lona. A tinta 

muito diluída trouxe leveza aos traços para formar a intenção. O imaginário africano, 
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como um todo, é criativo e religiosamente falando, é diverso. Quais as imagens que 

ficam nesse inconsciente? 

Na figura 4 a obra foi realizada em óleo s/ tela. Trabalho em que tive como 

objetivo retratar uma África comercial, de vida social, com envolvimento globalizado. 

As obras que produzi, não só estas aqui apresentadas, mas também outras 

que não seguem essa temática, participaram de diversas exposições, individuais e 

coletivas, em diferentes espaços culturais, como no MAE e na Casa Monsenhor Celso, 

ambas em Paranaguá; na Galeria Lucio Ribeiro, em Ponta Grossa e no Espaço Arte 

Carijó, na Câmara Municipal de Paranaguá. 

Além da participação em exposições, estas obras foram utilizadas por 

acadêmicos do Curso de Licenciatura em Artes, em suas aulas, como professores de 

arte-educação. Cada um destes acadêmicos trabalhou em espaços e com 

metodologias diferentes, contudo, objetivavam trabalhar de forma diferenciada com a 

história, a cultura e a arte africanas.   

 

4 A CULTURA AFRICANA E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

A legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade do ensino da temática da 

história e cultura africanas, afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras, ou seja, 

a cultura africana é, por lei uma cultura que precisa ser inserida nos currículos 

escolares, bem como ser inserida na disciplina de arte-educação. 

A Lei nº 10639/03 de 09 de janeiro de 2003: 

 

Altera a Lei nº 9394, de 20 de Dezembro 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-brasileira” [...] 
§1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de educação artística e literatura e história brasileiras. 

 

Além da Lei 10639/03, existe outro documento nacional, denominado 

“Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-raciais” no qual o Ministério 
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da Educação propõe que, muito mais do que cumprir a Lei, o foco seja o estímulo a 

valores como a diversidade e apreciação da cultura negra.  

Portanto, incluir nas salas de aula a produção cultural africana, rica em 

pesquisadores, escritores, artistas, pensadores, poetas é lei. Também foi colocado no 

calendário escolar o “Dia Nacional da Consciência Negra”, que acontece no dia 20 de 

novembro.  

Portanto, ao apresentar os autores, os artistas, a arte e a cultura africanas, a 

escola estabelece diálogo com outras culturas contribuindo para a diminuição do 

preconceito e do racismo. Por exemplo, autores africanos consagrados como Mia 

Couto, Peptela, Onjaki, Nadne Gordmer e Naguib Mahfouz, seriam de grande 

contribuição a esse trabalho devido ao alcance de suas obras literárias. 

Entretanto, embora a existência da lei já se configure como uma grande 

conquista, sua existência não garante sua efetivação. Passados doze anos da 

implantação da lei, sua aplicação na prática ainda apresenta desafios. E, grandes são 

os desafios frente à ideologia eurocêntrica tão enraizada na postura pedagógica 

brasileira. (DOSSIN, apud ROSA, 2011). 

 

4.1 ARTE EDUCAÇÃO E A CULTURA AFRICANA  

 

No âmbito escolar brasileiro é normal encontrar o ensino da cultura africana e 

afro brasileira nas datas comemorativas específicas, ou seja, no “Dia da Consciência 

Negra”, momento em que nas escolas são realizadas apresentações, exposições, 

feiras culturais, entre outras atividades cujo tema é a vida e a cultura negras. 

Geralmente, no entanto, o tema mais enfatizado é o da luta dos negros por seus 

direitos, esquecendo-se que há muito mais para se aprender, refletir, discutir e 

apresentar sobre a cultura africana. Vale ressaltar aqui a influência da cultura africana 

na cultura brasileira e as grandes contribuições da arte africana para todas as demais 

artes: seja a europeia ou a americana. (DOSSIN, apud ROSA, 2011). 

Diante de tanto material, o que se vê nas escolas e nas salas de aulas, é um 

conteúdo muito frágil e básico ou até mesmo inexistente sobre o assunto. Talvez até 

mesmo se fosse perguntado a um aluno ou mesmo a professores das escolas de 

ensino básico e fundamental do Brasil, sobre a África, fosse bem possível que eles 

falassem somente sobre o tráfico de escravos que aconteceu entre os séculos XVI e 
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XIX. É bem possível também que poucas destas pessoas, saibam algo sobre a cultura 

africana ou sobre sua arte. (Revista Cidadania, 2012). 

Para que esta lei se efetivasse com eficácia seria necessário que os 

professores da educação básica tivessem o mínimo de conhecimento da história 

africana, principalmente o arte-educador, para que o mesmo pudesse adentrar no 

aspecto desta arte e da sua história. Neste caso, o arte-educador, tornar-se-ia 

profissional essencial na difusão do conhecimento, da arte e da cultura do continente 

africano; bem como da arte contemporânea produzida na África. 

De acordo com Dossin (2011), em uma pesquisa realizada pela professora e 

pesquisadora Maria Cristina Rosa, na cidade de Florianópolis, em 2005, foi constatado 

que os professores do ensino de artes não trabalhavam nem com a cultura, nem com 

a história africana em suas aulas. Assim, esta pesquisadora constatou que: 

 
No momento atual, os profissionais da área das Artes Plásticas 
privilegiam a Arte européia, como a única matriz formadora do 
pensamento artístico nacional.  Na maioria das vezes a Arte européia 
e a Arte estadunidense são as únicas referências presentes, tanto na 
formação de professores quanto na prática pedagógica escolar. Isto 
acontece por existir um grande investimento por parte dos cursos 
formadores no âmbito da Arte americana e européia. (DOSSIN apud 
ROSA, 2011, p.9) 

 

Contudo, se a Lei 10639/03 não está sendo colocada em prática, a “culpa” 

não é apenas do professor, mas sim de todo um sistema educacional que deveria 

promover a formação destes professores, com cursos que enfatizam a cultura e a 

história africana e afro-brasileira.  

Portanto, o professor, e nesse caso principalmente o arte-educador, deve 

estar, por si só, em contato constante com novas leituras sobre as várias linguagens 

da arte, e as novas contribuições e tendências da arte africana, para que compartilhe 

com os alunos a fantástica história e a arte africana e afro-brasileira. 

Para exemplificar esse pensamento será aqui relatado uma experiência em 

sala de aula, com o arte-educador ao se apropriar do tema afro em seus conteúdos: 

Nayara Soares, acadêmica do curso de licenciatura, trabalhou entre os meses 

de agosto e dezembro de 2014, como professora de artes na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), do Colégio Maria Helena Teixeira Luciano, no município de Pontal do 

Paraná.  
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Entre os conteúdos trabalhados nesta modalidade, houve o momento de 

trabalhar com o tema afro. Neste período, esta professora utilizou as obras de arte 

(pinturas) produzidas pela artista plástica Sônia Carmona.  

Num primeiro momento, ao falar sobre a arte africana, mostrou imagens da 

tribo Surma, que estavam retratadas nas pinturas da artista; num segundo momento, 

ao refletir sobre artistas contemporâneos paranaenses, apresentou as obras da artista 

plástica Sônia Carmona, cuja temática era a da arte e cultura africanas. 

De acordo com Nayara Soares, ...a reação dos alunos foi melhor do que o 

esperado, o intuito era mostrar a riqueza da cultura e da arte africana e, após esta 

exposição, realizar trabalhos com os alunos onde os mesmos criassem uma obra 

individual. Entretanto, os alunos se “encantaram” com as obras da artista Sônia 

Carmona, e através de uma reflexão mais aprofundada e uma leitura de suas obras, 

foram observadas infinidade de detalhes, assim como a realidade retratada nas 

pinturas, as pinceladas soltas, entre outras particularidades. Após a exposição destas 

obras, eles demonstraram interesse em conhecer a artista, o que aconteceu semanas 

depois... Foi uma experiência muito interessante para todos os envolvidos, pois os 

estudantes desta modalidade, por trabalharem o dia todo e estudarem à noite, 

geralmente não fazem visitas a museus e/ou exposições. Assim, ter acesso às obras 

facilitou o contato dos alunos com o mundo artístico. Por se tratarem de obras de 

cunho africano, houve também uma aproximação da arte e cultura africanas. Trazer 

uma artista pra dentro da escola, na sala de aula, onde os alunos podiam perguntar, 

trocar ideias, tocar nas obras, observarem-nas de perto, foi de grande importância 

para a turma, deixando as aulas ainda mais ricas e criando um interesse genuíno 

sobre a cultura africana... 

 Assim como as demais culturas são explanadas, descortinadas em sala de 

aula, a arte e a cultura africanas precisam ocupar seu espaço no currículo escolar. 

Espaço esse que já foi conquistado através da legislação vigente. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo foram feitas breves explanações sobre a arte e a cultura 

africanas, suas características e peculiaridades, adentrando também, brevemente nas 

concepções de arte e cultura. Desta forma foi possível entender que, apesar de haver 



16 
 

uma forte produção artística contemporânea africana, existe também a feitura de uma 

arte intimamente ligada ao povo africano e seu modo de viver. 

 Vale ressaltar que o que foi aqui escrito e relatado, é uma parcela mínima do 

que a história e a cultura africana têm a oferecer, ou seja, a mesma pode ser definida 

por uma imensidão de informações dentro das diversas áreas da história e até mesmo 

da arte, o que torna impossível ser resumido em apenas algumas páginas.  

Entretanto, além de levantar questões sobre a arte e a cultura africanas, este 

artigo, teve também o objetivo de relacionar estas questões com a legislação brasileira 

que tornou obrigatório o ensino das mesmas no âmbito escolar, dando ênfase ao 

papel da arte educação e do arte-educador nesta “missão”. 

Neste sentido, reforça-se, neste artigo a necessidade de que os arte-

educadores saibam articular seus conteúdos específicos com o conteúdo da arte 

africana. É também necessário que este educador lute por cumprir aquilo que lhe foi 

proposto, ou seja, ensinar a cultura africana e afro-brasileira, mesmo que seja tarefa 

difícil. Somente assim, estará cumprindo o seu papel e rompendo, ao mesmo tempo, 

com o tradicionalismo e o convencional ensino que costuma-se encontrar no ensino 

das artes, no Brasil. 

Nelson Mandela, ícone na África do Sul e no mundo, lutou contra o regime 

Apartheid de segregação daquela região, onde os negros eram separados e 

humilhados pelos brancos dentro de seu próprio território. Desde muito moço se 

preocupou com os problemas do seu povo e não se conformou com as injustiças. As 

lutas do ser humano contra as arbitrariedades e atrocidades cometidas em todos os 

espaços são contínuas; deixar que se percam as raízes de um povo por falta de 

conhecimento é um crime, e o Brasil, tão influenciado pela África como é, precisa 

valorizar esse continente e sua cultura dentro de seus espaços de educação, sejam 

eles formais ou não formais. 

É preciso lutar pelos direitos iguais de conhecimento, pelos direitos de todas 

as raças de serem conhecidas, admiradas ou criticadas; o que só pode ser feito após 

um “descortinamento” destas informações mas, mais do que isso, é preciso lutar por 

uma educação livre do racismo e do preconceito. 

A pesquisa apresentada neste artigo, teve início a partir de interesses 

particulares da autora mas, a partir disso, surgiu uma necessidade de disseminar o 

conhecimento que estava sendo construído, de promover os aspectos de uma cultura 

e de uma arte que valoriza o ser humano (não importando, sua cor, raça, credo). 



17 
 

Houve também uma busca em produzir pinturas que retratassem toda a “beleza” que 

foi encontrada nesta jornada. 
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