
               

 Alegria, criatividade, vivacidade no coletivo 

A cultura africana negra se organiza através dos seus saberes cosmológicos. Sua 

relação  com  o  mundo  e  seus  elementos  está  presente  nas  narrativas,  rituais,  adornos 

corporais,  se  manifesta  na  música,  nos  orixás  e  se  materializa  em objetos  artísticos  e 

religiosos.  

Para  Silva  (2008),  “a  partir  da  cultura  material  podemos  inquirir  sobre  a 

realidade cultural dos povos, voltando o olhar para a maneira como os objetos se inserem, 

significam e são significados pela sociedade uma espécie de diálogo com o mundo taugível 

das coisas”.

A Formação de arte 2009 nos anos finais procurou olhar um pouco mais esta 

cultura. Para  melhor entendê-la,  houve a participação de integrantes do grupo de estudos 

do Instituto Regional do Negro ( IREN), assistiu-se a DVDs do Programa Salto para o 

Futuro sobre religiosidade, observou-se imagens de tecidos, máscaras, adornos,  fotografias 

de Pierre Verge e obras visuais do pintor Di Cavalcanti. O contato musical se fez com os 

músicos Antonio Carlos Luzia e Rodrigo do grupo Roda de Samba com enfoque no samba 

e no chorinho.            

Os tecidos nos encantaram e então nos debruçamos sobre eles. Descobrimos 

que os primitivos tecidos da cultura africana eram fabricados a partir de cascas de árvore 

batidas  e  confeccionadas  artesanalmente  em  pequenas  localidades  e  com  pouquíssima 

estrutura.  O tecido  passava,  então,  pelas  mãos  de homens e  mulheres  que trocaram de 

função da preparação à venda do produto.

             Com o comércio marítimo do século XIII chegaram até a Africa inúmeras 

influências têxteis, principalmente da Europa, EUA, Índia (estes mais do gosto africano). 

Com técnicas mais avançadas e qualificadas, a produção têxtil mudou, mas os africanos não 

copiaram os estrangeiros, criaram, sim, uma nova estética. Nessa criação, as capuanas (um 

dos vários nomes para o tecido estampado dos dois lados) traduzem o jeito de ser, viver e 

entender o mundo africano.                  

               O tecido tem uma dimensão maior: é impregnado de valores culturais, sociais, 

religiosos, determinando poder e riqueza, acompanhando o povo do nascimento ao funeral, 

deixando de ser apenas algo material usado como vestimento ou adorno.

               Para a arte-educadora Ana Mae Barbosa, as aulas de arte devem se construir em 

três  campos:  produção,  reflexão  e  fruição,  não  necessariamente  nesta  ordem. 

(Re)Conhecidos  e  observados  os  aspectos  históricos  culturais,  religiosos  e  artísticos, 

voltamo-nos  para  a  prática.  Assim,  a  produção  veio  com o  conhecimento  de  algumas 



técnicas manuais básicas de estamparia perfeitamente aplicáveis na sala de aula.

             Unir os elementos foi o passo seguinte. Com o referencial (elementos das artes 

visuais de cada ano), a síntese das técnicas e elementos sensibilizadores pode-se elaborar 

individualmente  uma  tira  de  tecido  para  ser  unida  posteriormente  –  como  faziam  os 

primitivos  –  a  outras  tiras.  Um pré-painel  estava  sendo  costurado,  mas  era  necessário 

ampliar, envolver e levar até os alunos uma proposta desafiadora.

       Traduzir em linhas, cores, formas e imagens o entendimento da cultura afro e colocá-lo 

em consonância com os demais colegas foi um desafio e tanto. Foram trinta e dois metros 

quadrados de envolvimento, criação, aprendizagem, ansiedade, desejo,  formando um corpo 

único, significativo e belo.

              A contribuição das dez escolas municipais participantes ( Arlindo de Souza 

Mattos, Arlindo Luiz Osório, Irmã Maria Catarina, Notre Dame, Fundação E. do Menor, 

Zeferino Demétrio Costi, Georgina Rosado, Santo Agostinho, Romana Gobbi e Fredolino 

Chimango) representadas pelas professoras de arte e seus alunos mostrou que a educação 

tem mais significado quando somam-se as forças na tessitura de um projeto desejado e 

construído junto, envolvendo o querer, o comprometimento e o assumir juntos.

                A palestrante Dra. Valescka Maria Fortes de Oliveira ficou encantada ao ver o 

painel  do II  Seminário Municipal  de Educação:  Repensando Currículo,  Compartilhando 

Conhecimentos e Experiências.  Salientou que o mesmo expressava o currículo que vem 

sendo posto em ação nas escolas e também indica que a educação municipal vem numa 

caminhada  crescente,  percebida  também  nas  comunicações  e  nos  banners  expostos  no 

Seminário.

            O componente de Arte 2009 não só (re) aprendeu sobre cultura afro, mas vivenciou 

a  própria,  principalmente  na  alegria,  criatividade,  vivacidade  e  no  espirito  coletivo  tão 

presente nesta cultura.

Profª Mirian Giareta Goellner
Coordenadora Arte/ SME 2009.
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