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A canção do Africano 
(Castro Alves) 



 
 
 
“A Carne”-  Elza Soares 
 



 
 

Relações Étnico-Raciais 
A Lei nº 9.394/96  dispõe: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira. 
(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

 
A Lei nº 11.645/08 altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

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 e Indígena”. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


 
Lei 10.639,De 9 de Janeiro de 2003 
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-B: 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 
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 de Literatura e História 

Brasileiras. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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“MISTURANÇA” ÉTNICA: MARCAS NO 
PATRIMÔNIO 

CULTURAL, VESTÍGIOS NA CULTURA 
POPULAR 



 
 

 A Arte traz  para a sala de aula o 
patrimônio cultural. Para isso, o 

caminho será traçado nos territórios 
de patrimônio cultural e de saberes 

estéticos e culturais. 
 



 
Patrimônio cultural.  

    Obras de arte que habitam a rua, que estão 

em museus, que são efêmeras, que são 
registradas em diferentes mídias, que 

manifestam a arte mantida de geração em 
geração são bens culturais, materiais e 

imateriais, que se abrem ao nosso olhar. Os 
saberes estéticos e culturais embasam nosso 

pensamento sobre arte e seus sistemas 

simbólicos ou sociais, oferecendo outras 
referências para nossa atuação como intérpretes 

da cultura. 

 



 
Para estudá-los, serão focalizados: 
 
 Os heranças culturais; 
 o patrimônio cultural imaterial e 
material; 
 A História da Arte; 
 A arte indígena; 
 A arte afro-brasileira; 
 As poéticas contemporâneas. 

 



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 
CULTURA AFRICANA E CULTURA INDÍGENA/ 
Caderno professor  
 São muitas as abordagens possíveis sobre as manifestações  artísticas 

denominadas, especificamente, arte afro-brasileira, artes indígenas e 
cultura popular. Um risco freqüente e que deve ser evitado é colocá-
las à margem da arte. Outro risco é limitar o estudo da arte afro-
brasileira, das artes indígenas e da cultura popular, caso o conceito de 
patrimônio cultural fique restrito ao passado, como se a arte não 
fosse um processo de ativação cultural permanente.Trazemos para a 
sala de aula a arte afro -brasileira e as artes indígenas como marcas 
em nosso patrimônio cultural. Elas deixam 
•vestígios na cultura popular, como resultado de heranças que se 
misturam no caldeirão de nossa cultura. 



As proposições que se seguem abordam a 
arte afro-brasileira as artes indígenas e a 
arte popular não como focos isolados, com 
contextos próprios e específicos, mas como 
tramas que tecem a cultura brasileira. 



As proposições que se seguem abordam a 
arte afro-brasileira as artes indígenas e a 
arte popular não como focos isolados, com 
contextos próprios e específicos, mas como 
tramas que tecem a cultura brasileira. 



•A África está aqui. Nos profetas, santos e anjos de 
Aleijadinho; na música de Villa-Lobos e de Dorival Caymmi; 
nas esculturas de Agnaldo dos Santos; nas mulatas de Di 
Cavalcanti; na Bahia recriada por Carybé; na poesia de 
Gregório de Matos, de Castro Alves, de Vinicius de Moraes; 
na dança; no canto; nos deuses; na culinária. 
•Considera-se, atualmente, que a arte afro-brasileira faz 
parte do Circuito Internacional das Artes. Ela ganhou esse 
nome no século XX e passou a ser reconhecida como 
qualquer outra manifestação artística, retomando a 
estética, a religiosidade africana tradicional e o cenário 
sociocultural do negro no Brasil.  
•A arte afro-brasileira encontra-se esparramada em arte 
barroca, acadêmica, modernista, contemporânea, erudita 
e popular 



Uma série de imagens pode ser utilizada para 
aguçar a curiosidade dos alunos e as questões 
sobre a arte afro-brasileira. 
 O que essas imagens sugerem aos alunos?  
Todas se conectam com a cultura afro-
brasileira?  
O que percebem em relação às várias 
linguagens da arte? 
Alguns de seus alunos já assistiram a 
apresentações de dança com elementos afro-
brasileiros? 



Proposição II – Movendo a 
apreciação: a arte afro-brasileira 

Figura  – Grupo étnico Attie, 
Costa do Marfim. Estatueta 
feminina, século XX. Entalhe 
em madeira, tecido e contas, 
38 × 12 × 13 cm. Museu Afro 
Brasil, São Paulo (SP). 



Figura – Grupo Angoleiro Sim Senhô. 20) Capoeira, 
com atabaque em primeiro plano, pandeiros e 
berimbaus, 2008. 21) Berimbaus, 2008. 



Figura – Grupo Angoleiro Sim Senhô. 20) Capoeira, 
com atabaque em primeiro plano, pandeiros e 
berimbaus, 2008. 21) Berimbaus, 2008. 



Figura 22 – Heitor dos Prazeres. Frevo, 1966. 
Óleo sobre tela, 46 × 55 cm. 



Figuras – Carybé. Os povos afros, Os conquistadores e Os 
libertadores, 1988. Painéis.Concreto aparente gravado em baixo-
relevo, 4 × 15 m cada. Salão de Atos, Memorial da 
América Latina, São Paulo (SP). 23) Os libertadores.  



 Carybé. Os povos afros, Os conquistadores e Os 
libertadores, 1988. Painéis -  Os povos afros 
(detalhe). 



Emanoel Araújo. Máscara para Oxalá, 2004. Madeira 
pintada. Museu Afro 
Brasil, São Paulo (SP). 



 A capoeira, já apresentada no volume 1, 
pode ser retomada, pois foi 
desenvolvida por escravos africanos. É 
considerada uma dança com uma 
música-guia, que é responsável por 
indicar a velocidade dos movimentos 
dos jogadores/ dançarinos. A capoeira é 
vista também como uma luta, uma 
técnica de defesa pessoal 



Música e Dança 
 Música dessa manifestação legitimamente afro-brasileira é realizada 
por um cantor, que puxa o coro, entoando versos em quadra, 
cantilenas, histórias, e por percussionistas, que dão o tempo do 
jogo/dança/luta... É pela letra da música que se contam lendas, 
causos, cenas do cotidiano, relembram-se os grandes mestres e 
manifesta-se o sincretismo religioso, fazendo homenagem a São 
Bento. 
    É pelo ritmo e pela melodia que se expressa o caráter da dança, 
que pode ser acelerado, alegre e esperançoso ou arrastado, 
melancólico, sofrido e doloroso. Para ouvir as músicas que embalam 
a capoeira, faça uma pesquisa na internet. Você também pode 
selecionar alguns CDs para levar aos seus alunos. 



HISTORIA DA ARTE 

Se fôssemos usar uma classificação da História da 
Arte ocidental, essas obras poderiam estar 
presentes em diferentes grupos. Obras abstratas e 
figurativas, obras da tradição e  Contemporâneas. 
Esculturas, objetos, pinturas. Os materiais 
utilizados são comuns às produções artísticas, mas 
também guardam significações: materiais naturais, 
nervuras de palmas de palmeira, palha da costa, 
contas, búzios e couro. 



Em continuidade às reflexões, proponha aos alunos que, olhando 
atentamente para as imagens apresentadas, discutam 
considerando os questionamentos presentes na página 41 do 
Caderno do Aluno:  
 
 Todas as imagens estão relacionadas à cultura afro-brasileira? Por quê? O que é possível 
perceber em relação às várias linguagens da arte?   A dança traz elementos da cultura 
africana?Além dos cultos africanos e da capoeira, você conhece grupos que participam de 
projetos de fortalecimento da cultura afro- 
-brasileira?  
 Você conhece instrumentos musicais, letras de música, ritmos considerados afro-
brasileiros? 
 Por que as obras apresentadas são consideradas arte afro-brasileira? O que você observa 
nas obras abstratas e figurativas, obras da tradição e contemporâneas, esculturas, objeto s 
e pinturas, com matérias tão diversas? Há algo nelas que as identifica como tal? 
Para a síntese das discussões, solicite aos alunos que registrem, em  as suas conclusões. 
“O que ficou da conversa?”, 



 
 
 

Apresentação Lidiane  
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Orientações Curriculares Para Relações 
Étnico- Raciais 



• Educação entendida como processo de 
desenvolvimento humano; 

• Educação a serviço da diversidade; 

• Afirmação e revitalização do povo negro; 

• Caminho fértil para reprodução dos valores 
sociais ou civilizatórios; 



• III Conferência Mundial contra o Racismo, a 
Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas 
Correlatas de Intolerância; 

•  Igual acesso a Educação; 

• Adoção e implementação de leis; 

• Acesso a Educação; 



• Apoio e ambiente escolar seguro; 

•  Racismo x Fracasso Escolar; 

• Lei 10639/03 -  Níveis, modalidades e 
formação; 

• Cotidiano escolar x espaço de cultura; 

• Silêncio ao racismo; 

• Educação -  Instrumento decisivo; 

 

     



• Socialização e visibilidade da cultura negra; 

• Formação dos profissionais; 

• Combate as discriminações no espaço escolar; 

• Construção de material pedagógico; 

• Valorização dos diversos saberes; 

• Valorização das identidades presentes na 
escola; 



 
 
 
 

“Canto das Três Raças – Mariene de 
Castro 


