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RESUMO: Esse estudo tem a finalidade de relatar a pesquisa sobre Africanidades e 

permanência da cultura afro-brasileira na escola, tendo como principal objetivo a 

utilização da cultura africana no ensino da arte. Foram feitas releituras de obras, 

mostrando a relação dessas pinturas com a arte africana e suas tradições e costumes. 

Esse estudo, entrecruza a teoria dos processos de criação em Cecilia Salles, a 

metodologia triangular de Ana Mae Barbosa, as referências históricas sobre Arte e 

conceitos antropológicos, seguidos da observação, aplicação de questionário e 

entrevista. Pensando no campo dos sujeitos, o lócus de observação, inclui a 

experimentação. e pesquisa bibliográfica. Nas análises de resultados encontramos os 

elementos recorrentes que sinalizam os princípios de alteridade, os fatore constitutivos 

das identidades coletivas negras viso-corpo, no espaço-tempo da obra. 

Palavras-chave: arte; docência; africanidades. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O projeto intitulado “Africanidades e permanência na escola “surgiu com a 

necessidade de evidenciar a permanência da cultura afro-brasileira no ensino de Arte, 

desde que a predominância dos códigos europeus são expostos nos livros didáticos em 

numerosas páginas, havendo portanto, uma supressão dos conteúdos em relação a 

cultura ancestral, afro e de permanência. Nesse sentido, ousamos indagar: Como 

evidencia esses sentidos de permanência e emancipação da cultura ancestral africana no 

contexto das configurações viso-corporal. Qual a importância destas configurações e 

como expõem a sua essência? Sabemos que os povos africanos resguardam sua tradições 

em seus rituais com importante contribuição social. Na modelagem, na escultura, 

adornos e comportamentos gestuais homenageiam os ancestrais. O espirito coletivo é 
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vivido de forma que nas indumentárias em alguns rituais é possível identificar a 

coerência entre gesto e as configurações viso-corporal.  Alguns artistas europeus 

inspiraram nas estilosas configurações africanas no desejo de diferenciar dos modelos 

tradicional em pintura e esquema corporal encontrado nos desenhos clássicos. 

A Lei 10.639, foi criada dentro do contexto reflexivo de fazer conhecer as 

informações de caráter cultural e geográfico da população negro, esses que atuaram 

aguerridos na formação do Brasil. Pouco sabemos de nossa formação cultural, da Arte, a 

religião e costumes africanos , a escola é um espaço democrático, nesse sentido 

desenvolver projetos nesse contexto torna-se uma questão de dever , tolerância e 

aceitação das identidades que fazem o Brasil um pais miscigenado. 

Portanto, a relevância social da pesquisa é uma forma de autoafirmação das 

identidades e valorização das permanências que resistem as adversidades raciais, de 

gênero, crença. Na contemporaneidade, conectar os povos nesse nessa percepção de 

vivencia multicultural surge como imperativo globalizado. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
A pesquisa em processos de criação tem como objetivo acompanhar e refletir 

sobre o processo de criação, observar as possibilidades de insight e remodelações que 

(re) configura o pensamento do criador.  O estudo se apoia nos seguintes autores: 

CECILIA SALLES (2000), a metodologia dessas pesquisas se assenta naquilo que Morin, 

ao discutir a reforma do pensamento em direção ao desenvolvimento de uma 

inteligência mais geral, descreve como “arte de transformar detalhes aparentemente 

insignificantes em indícios que permitam reconstituir toda uma história” (Morin 2000: 

23). Refletir sobre a gêneses dos processos de criação aproxima o pesquisador da 

complexa trama que é o impulso criativo. 

Para GIL (2002, p.45) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no 

fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. A pesquisa de campo para 

Fuzzi (2010), procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no 

real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação 

desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando 

compreender, e explicar o problema pesquisado. 
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Na abordagem qualitativa MINAYO (2000, p.21) defende que esse tipo de 

pesquisa não busca a quantificação, mas a busca de respostas e de questões particulares 

que não estão no critério de quantificação como o universo de significados de motivos, 

de aspirações, de crenças, de valores, e atitudes da atuação do serviço social no campo 

educacional, no cenário brasileiro. 

BRASIL (2005), o contexto das africanidades pela via antropológica endossa os 

sentidos pertinentes as configurações formal na compreensão dos ritos, costumes e 

saberes acumulados na cultura ancestral. 

THORNTON, J (2000), a formação dos povos africanos ao logo do tempo foi 

exposta de forma contraditória. A história do comercio dos escravos da África não 

poderá ser nivelada a história europeia, tendo em vista o desiquilíbrio   social e cultural 

dos povos africanos. 

CASCUDO (2002), O autor aos conviver com as comunidades africanas no 

cotidiano dor costumes constatou a riqueza imaterial presente nos modos de cultuar a 

espiritualidade e expressar a sua arte resignifica seus conceitos sistematizando aspectos 

das identidades dos povos africanos. 

FREIRE (1993). A pedagogia do oprimido em Freire narra o sujeito autônomo e 

liberto das amarras opressoras. O conceito de oprimido é desconstruído na medida que 

conseguem ser exemplos para si mesmo. Sujeitos reflexivos e críticos são seres 

emancipados e libertos do sistema que vulnerabiliza o pensamento. 

 
METODOLOGIA 

 
PERCURSO METODOLÓGICO 

Essa pesquisa será desenvolvida por e com três alunos do Colégio Técnico de 

Floriano dos cursos de informática e agropecuária. É uma pesquisa que se apoiará o 

método da Crítica dos processos de criação defendido por Cecilia Salles. A princípio a 

pesquisa sobre ancestralidade, para então vivenciar os processos de criação na 

linguagem do desenho, música e pintura.  

 
Tipo de Pesquisa 

Será desenvolvido uma pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem 

qualitativa, uso do método em crítica dos processos criação. 
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Para Gil (2002, p.45) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. A pesquisa de campo para Fuzzi (2010), 

procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta 

de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, 

com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender, e 

explicar o problema pesquisado. 

A pesquisa em processos de criação tem como objetivo acompanhar e refletir 

sobre o processo de criação, observar as possibilidades de insight e remodelações que 

(re)configura o pensamento do criador. 

Para Cecilia Salles (2000) a metodologia dessas pesquisas se assenta naquilo 

que Morin, ao discutir a reforma do pensamento em direção ao desenvolvimento de uma 

inteligência mais geral, descreve como “arte de transformar detalhes aparentemente 

insignificantes em indícios que permitam reconstituir toda uma história” (Morin 2000: 

23). Refletir sobre a gêneses dos processos de criação aproxima o pesquisador da 

complexa trama que é o impulso criativo. 

A abordagem será de cunho qualitativo. Na abordagem qualitativa Minayo 

(2000, p.21) defende que esse tipo de pesquisa não busca a quantificação, mas a busca 

de respostas e de questões particulares que não estão no critério de quantificação como 

o universo de significados de motivos, de aspirações, de crenças, de valores, e atitudes 

da atuação do serviço social no campo educacional, no cenário brasileiro. 

 
O campo e os sujeitos 

A pesquisa será desenvolvida por três alunos e com os três alunos da 

Universidade Federal do Piaui/ CTF, do ensino básico. 

 
Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

Os instrumentais utilizados para a coleta de dados serão realizados através 

entrevista, relatos das experiências vividas durante o processo de criação, observação e 

o “caderno de artista”. Os índices de criação dos orientandos, cadernos de anotações, 

croquis, rabiscos, todo o percurso de vivencia expressiva. No percurso metodológico 

será enfatizado a teoria dos processos de criação em Cecilia Salles e a metodologia 

triangular de Ana Mae Barbosa. 
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Os índices de criação dos orientados, cadernos de anotações, croquis, rabiscos, 

todo o percurso de vivencia expressiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As configurações (1 e 2), representam os índices da cultura africana produzidas 

por artistas anônimos e biografados, como o pintor Pablo Picasso. O pintor Picasso ao 

inspira-se nas máscaras africanas influenciou alguns pintores como o brasileiro 

expressionista Candido Portinari. 

 

                          

 

 

Percebe-se nas imagens acima os elementos recorrentes, de resistência e 

ancestralidade, dialogam com o misticismo resguardando sua identidade estilística. 

As imagens de nº 3 ,4, 5, 6 e 7, evidenciam os processos de criação realizados 

pelo viés da Historia da Arte e dos contos das princesas africanas. Nestes processos 

percebemos o movimento do pensar criativo (com frequência nas imagens 5 e 6), que 

para Salles, acontece no pensar critico e genético da criação. Nas tentativas de criação do 

novo, o cérebro experimenta espaços, rabisca, projeta a ideia da obra, desde seu inicio à 

fase de exposição ao publico. O inacabamento   na plasticidade da Arte se caracteriza 

pelas tentativas de erros e acertos, pela modificações nos rabiscos. Arte é processo que 

valoriza o inacabamento, os erros e acertos, visto que, a obra é um processo inacabado. 

 

 

 

 

(1)Máscara  asiáticas africanas  
 

 (2) Les demoiselles D’avignon -
Picasso ,1907  
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A relação entre figura/fundo no caderno do artista, bem como, os 

posicionamentos de cada elemento na espacialidade, desde o uso do ponto perceptivo ao 

ponto geométrico em que concerne, a leitura da obra, denotam as modificações em 

processo inacabado e versátil.  Característico da idéia criativa. 

                              

 

 

                             

 

(3) Criação de Izabella Maria 
Guimarães Benvindo,2018 
 (4) Criação de Izabella Maria 

GuimarãesBenvindo,2018 
 

(5) Criação de Jairan Alves de 
Azevedo,2018 
 

(6) Criação de Jairan 
Alves de Azevedo,2018 
 

(7) Criação de Adegilson 
Carvalho De Sousa, 2018 
 

(8) Criação de Adegilson Carvalho 
De Sousa, 2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Atualmente vivemos em uma sociedade preconceituosa e racista, então com o 

objetivo da pesquisa de trazer pra cultura brasileira um pouco da cultura africana foi 

primordial para se obter uma valorização de ancestralidade. Fizemos releituras de obras 

de artistas importantes e a incrementamos valores da cultura africana a essas obras, 

conhecendo assim a cultura ancestral evidenciando assim a sociedade, a importância de 

conhecer as tradições africanas que fazem parte da cultura brasileira. 

Utilizamos um caderno de artista, onde foi feita um processo de criação das 

obras que por fim iriam ser passadas para a tela definitiva, essas obras relatam sobre a 

arte africana. Foram desenhadas as princesas africanas, devido a pesquisa feita ´´Conto 

das princesas africanas´´, e por fim a releitura das obras de artistas famosos 

incrementando a arte africana. Percebemos que os índices de permanência da 

identidade estilística africana se configura sobretudo, na pele e na segunda pele 

simbolizada nos adornos, provenientes da condição primeva e estética do existir e 

pertencimento cultural. 

As contribuições deste projeto extrapolou a fundamentação teórica para uma 

vivencia dos processos de criação tendo as africanidades como tema, bem como as 

simbologias da cultura afro. Transitamos pelo percurso dos métodos tradicionais da 

pintura numa concepção hibrida de cores. Nesse sentido a experiência possibilitou 

conhecimento sobre Arte e o mundo; desenvolveu e reforçou habilidades. Além de tudo, 

aprendizado para a vida, formular um projeto prático que pudesse estruturar e fazer 

acontecer o planejamento e criação, abrir o olhar para novos horizontes e possibilidades 

e aproveitar tudo o que foi ensinado. Essa atividade despertou o pensamento crítico, 

aguçou a percepção artística e, mais uma vez, trabalhamos em grupo, respeitando a 

individualidade dos meus colegas e orientadora. 
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