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RESUMO: Este artigo é resultante do PDE e tem como objetivo discutir a função e o 
sentido social das máscaras nas sociedades tradicionais africanas e o seu uso 
pedagógico em sala de aula. Dado o caráter funcional e eminentemente social da 
arte africana, buscamos relacionar as criações artísticas com as relações de 
trabalho, cultura e poder. Com o estudo, pretendemos subsidiar a prática docente 
para o trabalho com os conteúdos relativos à História da África e cultura afro-
brasileira, de modo a possibilitar uma abordagem mais consistente sobre a arte 
africana em sala de aula, evitando assim sua “folclorização”. A pesquisa teve como 
referencial teórico a História Cultural e se baseou na bibliografia especializada sobre 
o tema, a qual foi analisada criticamente na construção de materiais didáticos para o 
ensino de História da África e da cultura afro-brasileira junto às séries do 9° ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual José Guimarães, da cidade de Cianorte - 
Pr. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é resultante do trabalho desenvolvido por meio do PDE – 

Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná (SEED), em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – 

Campus de Paranavaí. O PDE é uma política educacional de formação continuada 

dos professores da Rede Pública Estadual, através de um conjunto de atividades 

organicamente articuladas, “definidas a partir das necessidades da Educação 

Básica, e que busca no Ensino Superior, a contribuição solidária e compatível com o 

                                                 
1 Graduado em História pela FAFIMAM e professor da Rede Estadual de ensino do Estado do 

Paraná. 
2 Doutor em História pela UFPR e professor do Colegiado de História da UNESPAR –Campus 

Paranavaí- PR. 



 

 

nível de qualidade desejado para a educação pública no Estado do Paraná” (SEED, 

2007). 

O tema escolhido para o desenvolvimento do nosso projeto foi a arte 

africana, mais precisamente, o sentido social das máscaras produzidas nas 

sociedades tradicionais. Esta preocupação nasceu a partir de minha experiência 

docente, onde constatei que muitos professores não possuem formação sobre a 

história africana e em geral acabam por basear suas ações em sala de aula no 

pouco material disponível nos livros didáticos ou em sites da internet. Esta afirmação 

é ainda mais verdadeira quando se fala da arte africana e afro-brasileira. Numa 

breve análise sobre os livros didáticos adotados no ensino de Arte no Brasil, Dilma 

de Melo Silva constatou que os 

 

livros didáticos de Educação Artística, adotados por 30% dos 
professores da rede pública e consultados por 70% destes são 
totalmente omissos no que se refere à produção cultural e artística do 
negro. [...] A bibliografia disponível para o ensino da Arte é omissa no 
que se refere à arte africana e incompleta quanto à afro-brasileira. Os 
professores de educação artística se formam sem nunca terem tido 
sequer uma disciplina com conteúdos relativos a estética negra ou às 
raízes africanas. Tem-se, ainda, em nossa produção simbólica, o 
agravante da ideologia do embranquecimento e do mito da 
democracia racial imposta pelos setores hegemônicos da sociedade 
(SILVA, 1997, p. 44). 

 

Para além da carência de material didático, a falta de formação e 

compromisso social e político de muitos docentes agravam tal quadro. Esta prática 

tem comprometido a eficácia da implantação das leis acima referidas, pois em 

muitos casos tem havido uma “folclorização” de certos conteúdos da história 

africana, como é o caso das máscaras, as quais muitas vezes são confeccionadas 

por alunos sem qualquer referência aos seus significados originais. Assim, embora 

estes achem interessante a estética e as cores de tais peças artísticas, estes não 

chegam a apreender o verdadeiro significado destas, ficando o estudo somente no 

senso comum. Como afirma Franciely Dossin, 

 

 



 

 

As máscaras são as expressões mais conhecidas da África e quase 
sempre logram grande envolvimento dos alunos quando trabalhadas 
em sala de aula. Entretanto, esse pode ser um bom elemento para 
começarmos um trabalho que favoreça realmente um conhecimento 
da África, no momento em que essa produção pode demonstrar a 
riqueza estética que pulula no continente. Através dessa riqueza, por 
exemplo, se podem demonstrar diferenças na produção artística, na 
organização sócio-política e nas filosofias dos diversos povos, pois 
cada um deles desenvolveu formas bastante específicas 
(DOSSIN:2011, p.118). 

 

Em suma, é comum se trabalhar elementos da cultura africana, em especial 

as produções artísticas dos povos tradicionais, sem qualquer contextualização das 

mesmas. Ou seja, as atividades centram-se, sobretudo, na produção/reprodução de 

objetos artísticos sem que seja explicado e problematizado aos alunos os 

significados e usos sociais daquelas criações em suas comunidades de origem. 

Assim, em momento algum se questiona em que momento estas eram utilizadas? 

Quais os materiais em que eram originalmente confeccionados? Quem usufruía 

destas criações? Como consequência, tem-se a realização de atividades atraentes e 

motivadoras para os alunos que, na maioria das vezes, acaba por não tratar do 

conhecimento da trajetória dos povos africanos; os quais são relegados ao segundo 

plano ou mesmo completamente ignorados. Tal prática demonstra o 

desconhecimento dos educadores em relação à história da África em seus mais 

variados aspectos – econômico, social, político, cultural e artístico, etc.- e sinaliza a 

necessidade de produções bibliográficas e cursos de formação para que as leis 

10.639/03 e 11.645/08 sejam de fato implantadas com sucesso. 

Assim, ao longo da pesquisa, busquei estudar a presença das máscaras 

africanas em algumas sociedades tradicionais africanas, como por exemplo: a 

Geledê e Egungun na Nigéria; Mapiko em Moçambique; e Mukanda em Angola - 

com vistas a apreender os diferentes sentidos e usos sociais a que estes objetos 

artísticos foram destinados. Para tanto, utilizei como referencial teórico a História 

Cultural e as produções bibliográficas sobre a história da África, em especial sobre a 

arte africana, conforme se verá a seguir. 

 

 



 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Nas últimas décadas, a historiografia tem experimentado muitas 

transformações. Com a chamada crise dos paradigmas e a contestação da eficácia 

das meta-narrativas – estruturalismo, marxismo, positivismo, etc. – novas 

abordagens historiográficas vêm ganhando espaço dentre os historiadores, em 

especial, a chamada História Cultural (PESAVENTO, 2005, p. 8). Assim, a História 

Cultural, por sua vez, vem agregando ao estudo da História novos temas e novas 

abordagens, tais como o cotidiano, a moda, os hábitos sociais, dentre outros. É 

nesse cenário de novas abordagens que se encaixa a história da arte, vista não 

apenas como parte da cultura, mas também como parte da dinâmica social. 

Segundo Burke (2005, p. 10) “o terreno comum dos historiadores culturais 

pode ser descrito como a preocupação com o simbólico e suas interpretações”, ou 

seja, estes buscam analisar o campo da produção de sentidos sobre o mundo 

construído pelos homens no passado; os quais se manifestam em palavras, 

discursos, imagens, coisas e práticas. Tal é o caso da arte, as quais são de suma 

importância na vida dos indivíduos e que carregam em si múltiplos significados 

sociais. Ainda o autor coloca que a História Cultural abriga uma gama variada de 

autores, os quais muitas vezes apresentam divergências teóricas e metodológicas 

(BURK, 2008). Dentre os autores, está o britânico E. P. Thompson, historiador 

marxista para quem a cultura está intimamente ligada às experiências dos 

indivíduos. Portanto, nas últimas décadas a obra de Thompson tem sido 

especialmente utilizada na reinterpretação da história do negro no Brasil.3 Além 

disso, dialogamos com os estudos de Georg Lukács, sobretudo no que diz respeito 

sobre o método realista, que concebe o estudo da arte a partir do cotidiano.4 

Portanto, o objetivo do estudo foi compreender a função e o sentido social das 

máscaras nas sociedades tradicionais africanas. Assim, dado a eminência social da 

arte africana, buscou-se relacionar as criações artísticas com as relações de 

                                                 
3 Ver a este respeito Lara, Sílvia H. "Blowin in the wind: E. P. Thompson e a experiência negra no 
Brasil". In: Projeto História. Revista do Programa de estudos Pós-Graduados em História e do 
Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: 1981.   
4 LUKÁCS, G. Introdução a uma estética marxista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. 



 

 

trabalho, cultura e poder, referentes à História da África e cultura afro-brasileira, 

possibilitando uma abordagem mais consistente sobre a arte africana em sala de 

aula, evitando assim a simplificação do tema e sua redução a uma mera atividade 

recreativa. 

 

3. A arte africana: riqueza e diversidade 

 

A arte é uma expressão universal, ou seja, está presente onde o homem vive. 

Sua maior característica é nos emocionar, despertando algum sentimento de prazer 

(fruição) diante daquilo que reconhecemos por belo (COSTA: 1999). A arte é uma 

das mais antigas expressões humanas e tal como outros vestígios da presença do 

homem na terra seus primeiros registros encontram-se na África. Exemplo disso são 

as pinturas rupestres encontradas na Namíbia, localizada na África austral, onde 

caçadores mascarados aparecem com cabeças de animais. Contudo, por muito 

tempo se negou que a arte produzida pelos povos africanos pudesse ser concebida 

como tal; pelo contrário, esta foi sistematicamente rotulada como “arte inferior”.5 

Segundo Franciely Dossin, 

 

quando se fala em “Arte Africana” vem em mente todo o estatuário 
chamado no ocidente de ídolos e fetiches, além das máscaras 
africanas. Todos esses objetos, sob o olhar eurocêntrico, são 
carregado de preconceitos e enviesamentos, que impedem uma 
apreciação valorizada dessa arte. Esse primeiro olhar lançado às 
artes africanas se deve ao olhar etnográfico moldado ao lema 
“conhecer para dominar”, se referindo às artes sempre como “rituais” 
ou “religiosas” (DOSSIN: 2011, p.188). 

 

O viés eurocêntrico pelo qual a arte africana foi vista felizmente começa a ser 

superado. Hoje, se reconhece que não podemos interpretar a arte africana como 

interpretamos a arte ocidental - produzida para o mercado, museu ou para fruição do 

artista. Em sua essência, a arte dos povos africanos era funcional e estava 

estreitamente vinculada ao sentimento de identidade de determinada comunidade, 

                                                 
5 Ver por exemplo, GOMBRICH, Ernst. História da arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993; 
JANSON, H.W., JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. Trad. Jefferson Camargol, 2ªed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996. Para uma crítica a estas concepções ver o artigo de PRICE, Sally. 
A arte dos povos sem história. In: Afro- Ásia, n° 18. Salvador: UFBA, 1996, pp. 205-224. 



 

 

fazendo parte do seu dia a dia. Segundo Franco Monti, na África, a arte teve uma 

função eminentemente social, isto é, era entendida como meio de ensinamento e 

motivação da existência cotidiana e metafísica do homem, a quem explicava o 

sentido da vida e indicava a posição correta no seio do grupo (MONTI: 1992, p. 23). 

Como todo povo, os africanos também possuem diversas expressões artísticas, 

as quais se materializam em múltiplas formas: esculturas, máscaras, músicas, 

poemas, etc. Em comum, elas têm o fato de terem sido produzidas por artistas 

anônimos e estarem intimamente relacionadas com as crenças religiosas, os mitos, 

os fatos históricos ou os costumes da comunidade em que surgiram e atingem seu 

ponto alto na escultura. (FEIST: 2010, p.04). 

Embora por muito tempo a cultura ocidental tenha negado a existência de 

uma arte africana, na medida em que não reconheciam valores artísticos e estéticos 

nas criações, esta é hoje reconhecida mundialmente. Algumas destas obras se 

tornaram tão notáveis que chegaram a despertar interesse e influenciar renomados 

artistas europeus, como Pablo Picasso, considerado um dos maiores e mais 

completos artistas do mundo. Cabe destacar que o termo “arte africana” é uma 

expressão elaborada pelos estudiosos da arte mundial para englobar toda a 

produção artística tradicional das centenas de povos que viveram e vivem na África 

(FEIST: 2010 p. 04). E dentre as expressões mais conhecidas da arte dos povos 

africanos podemos destacar a música, as máscaras, as danças dentre outras. 

 

3.1. As máscaras africanas: usos e sentidos 

 

Em muitos povos africanos, as máscaras possuíam uma função quase 

sagrada, pois eles as viam como elementos intermediários entre o mundo dos vivos 

e o mundo dos deuses e dos mortos (FEIST: 2010, p.24). Por isso, eram utilizadas 

em várias ocasiões, fossem estas festivas ou solenes, como nos rituais para celebrar 

os antepassados, espantar os maus espíritos, pedir boas colheitas, o fim de guerras, 

etc. Para os africanos, a máscara representava um disfarce místico com o qual 

poderiam absorver forças mágicas dos espíritos e assim utilizá-las em benefício da 

comunidade: na cura de doentes, em rituais fúnebres, cerimônias de iniciação, 

casamentos e nascimentos. 



 

 

Conforme salienta Franco Monti, 

 

a máscara não desempenha apenas essa função metafísica 
[ritualística]. Ela também é empregada com fins práticos, como fazer 
observar certas leis políticas, sociais ou higiênicas, educar os jovens, 
superar discórdias, presidir os julgamentos, os funerais, as 
cerimônias agrícolas, manter a ordem ou simplesmente divertir os 
habitantes da aldeia. A multiplicidade dos usos engendra a variedade 
dos tipos, cria uma progressão de valores e de importância (MONTI: 
1992, p.12) 

 

Vários estudos e pesquisas demonstram que a arte africana presente nas 

sociedades tradicionais estava fortemente ligada ao imaginário coletivo, ou seja, 

possuía forte vínculo que a coletividade, de tal modo, que sua função era antes de 

tudo social. Isso quer dizer que os elementos estéticos eram secundários em relação 

aos rituais sociais nos quais as máscaras – ao lado de outros objetos, cantos e 

danças – faziam parte. 

Dessa forma, uma das principais características comuns em toda a África, no 

campo da escultura, é que as máscaras esculpidas não são feitas para serem 

contempladas como obras arte, mas para serem usadas durante as cerimônias 

ritualistas, sociais ou religiosas. Isto é, a figura que está esculpida na máscara, 

representa um personagem, um ser que é ao mesmo tempo uma divindade e uma 

força da sociedade humana. Portanto, quando uma pessoa usa a máscara ela é 

investida com os atributos dessa força divina e social. 

Ainda nesse contexto, as máscaras africanas são identificadas pelo tipo de 

utilização e importância de suas funções. Essas características também explicam as 

diferenças no tamanho, forma, roupa, figura e etc. Desse modo, é possível perceber 

que, na maioria das regiões, existem vários tipos de máscaras por aldeia, devido as 

diferentes funções que lhes são atribuídas em razão das necessidades da vida 

social; assim, na cultura africana, as máscaras são compreendidas como algo que 

protege quem carrega. 

A máscara não traduz, pois, a emoção do indivíduo num momento definido, 

não é um retrato do homem que teme. Com o combate ou que morre, mas é o temor, 

a guerra, a morte. O particular foi visto, compreendido, superado e desaparece como 

tal para ceder lugar ao universal, válido sempre para o homem de todos os tempos e 



 

 

de todas as condições. (FONTES, 1992, p.9). A presença das máscaras na 

humanidade remonta a antiguidade. Cada máscara é um livro aberto que nos causa 

sedução, curiosidade e nos convida a interpretar sua mensagem a cada página. As 

máscaras africanas são vistas muitas vezes, pelos ocidentais, com preconceito e 

julgamentos prévios, no entanto ela não é um acessório de teatro, nem uma peça 

decorativa ou um acessório de feitiçaria. Ela é um ser sagrado, que se aproveita do 

suporte material do homem, para aparecer e se expressar. A máscara não 

representa um ser, ela é um ser. Sobre as máscaras Fontes diz ainda que: Ela é 

empregada com fins práticos, como fazer e observar certas leis políticas, sociais ou 

higiênicas, educar os jovens, superar discórdias, presidir julgamentos, os funerais, as 

cerimônias agrícolas, manter a ordem ou simplesmente divertir os habitantes da 

aldeia (FONTES, 1992 p.12) 

De acordo com sua função, as máscaras se distinguem em diferentes 

categorias. Algumas simbolizam os antepassados, outras às quais se fazem 

sacrifícios em seu nome; as que administram a justiça e punem os culpados; e por 

último, mas com a mesma importância das demais, estão as que comparecem às 

festas destinadas a divertir os habitantes da aldeia (FONTES, 1992 p.12). 

Em suma, as máscaras africanas simbolizam toda a criatividade da arte 

africana. Toda esta riqueza cultural também foi trazida junto com os povos africanos 

que vieram civilizar o Brasil. 

 
3.2. A influência da arte africana na arte brasileira 

 
A influência da matriz africana na formação da sociedade brasileira já foi 

reconhecida por muitos autores (FREYRE: 2004; RIBEIRO: 1995). De igual maneira, 

podemos facilmente constatar a influência da arte africana em muitas das 

expressões artísticas da nossa cultura. Ao chegarem aqui, na difícil condição de 

escravos, os africanos trouxeram consigo todos os saberes que caracterizavam sua 

rica cultura. Contudo, não é fácil categorizar o que os estudiosos denominam de 

“arte afro-brasileira”. Dada a diversidade de influências e períodos históricos, vai nos 

ater, sobretudo à contribuição dado no universo do sagrado, ou seja, da religião. 



 

 

Para o antropólogo Vagner Gonçalves da Silva (2008: p.98), a arte sacra 

presente nas igrejas coloniais, em espaços como altares, retábulos, esculturas, 

objetos litúrgicos, os modelos e estilos de origem europeia sofreram influência de 

artistas afro-brasileiros, tais como Mestre Valentim, Aleijadinho, Chagas ou Frei 

Jesuíno do Monte Carmelo, entre outros, com seus anjos de pele escura, Madonas 

negras e deformações expressivas. Ainda de acordo com o autor, há também 

exemplos mais contundentes e ainda polêmicos, como o da Igreja de Santa Efigênia, 

em Ouro Preto (cuja construção foi associada no imaginário popular à saga de Chico 

Rei), na qual se pode encontrar em seus altares entalhes tidos como representações 

de búzios e figuras de animais (em geral relacionados às oferendas aos deuses 

africanos). Ao mesmo tempo, na arte sacra dos terreiros encontramos forte presença 

de elementos artísticos de origem africana. Como exemplo, temos os objetos 

litúrgicos presentes em altares como os pejís, dos candomblés ou os congás da 

umbanda; ou ainda as esculturas em madeira de orixás, peças de barro, ferramentas 

de ferro forjado, vestimentas litúrgicas e outros; ou mesmo da tradição católica, tais 

como as imagens de santos, crucifixos dentre outros (SILVA: 2008, p.98). 

Como se vê, existe uma enorme riqueza na arte africana e afro-brasileira. 

Ainda que desconhecida da maioria dos brasileiros, estas manifestações artísticas 

começam a ganhar as salas de aulas. Dessa forma, após a realização da pesquisa, 

das leituras teóricas e da revisão bibliográfica acerca do tema escolhido, 

estruturamos a Unidade Didática que seria desenvolvida na escola. A seguir, a 

presentamos o resultado desta experiência. 

 

4. A Implementação da proposta de intervenção na Escola 

 

As ações pedagógicas previstas no projeto formam desenvolvidas no Colégio 

Estadual José Guimarães - EFM em Cianorte - Pr, junto aos alunos das turmas do 9° 

ano de História. Nesse sentido, desenvolvemos uma Unidade Temática abordando a 

função e o sentido social da das máscaras nas sociedades tradicionais africanas, 

buscando com isso fazer valer as Leis 10. 639/03 e 11.645/08 e também a 

Deliberação CEE-PR nº 04/06. Recorremos à História temática justamente pelo fato 



 

 

de as Diretrizes Curriculares de História do Paraná enfatizarem que “a organização 

do trabalho pedagógico por meio de temas históricos possibilita ao professor ampliar 

a percepção dos estudantes sobre um determinado contexto histórico, sua ação e 

relações de distinção entre passado e presente” (Diretrizes Curriculares de História 

do estado do Paraná, 2008: p.76). 

Buscamos abordar a temática escolhida a partir da análise de diferentes 

fontes documentais – documentos manuscritos, imagéticos e audiovisuais -, nas 

quais as experiências artísticas e culturais dos povos africanos escravas se faziam 

presentes. Neste sentido, “a intenção do trabalho com documentos em sala de aula 

é de desenvolver a autonomia intelectual adequada, que permite ao aluno realizar 

análises críticas da sociedade por meio de uma consciência histórica” 

(BITTENCOURT, 2004). 

O material didático pedagógico foi elaborado para ser usado na TV pendrive, 

no laboratório de informática e outros meios em que o aluno interaja e que o próprio 

assimile o conteúdo. As atividades propostas para o projeto se constituíram em um 

conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas, a partir de observações, 

debates, trabalhos em grupo, dinâmicas, leituras, interpretação e compreensão de 

imagens e filmes, de acordo com as intenções propostas pelo professor da qual 

foram desenvolvidas em sala de aula. 

Para além destas atividades, foram muito importantes as atividades realizadas 

no Grupo de Trabalho em Rede (GTR). O GTR caracteriza-se pela interação à 

distância entre o Professor PDE e os demais professores da Rede Pública Estadual, 

cujo objetivo é a socialização e discussão das produções e atividades desenvolvidas 

com os professores de outras escolas. Nesta atividade, orientei um grupo de 

professores da rede atuantes na área de história - ensino fundamental e médio -, 

que haviam se inscrito para realização de um curso online sob o tema. Foram 

inscritos 17 participantes, num total permitido de 20 participantes, sendo que 15 

deles foram concluintes com média final 10. Com relação aos demais, 2 inscritos 

acessaram apenas uma vez a página do curso e fizeram parcialmente as atividades; 

logo desistindo do curso, impossibilitando assim obtenção da nota mínima para a 

conclusão do curso. Portanto, considero que houve um aproveitamento satisfatório e 

bastante proveitoso, já que a maioria foi concluinte com sucesso. As considerações 



 

 

dos cursistas nos fóruns e diários foram pertinentes e demonstraram que 

entenderam os objetivos do projeto, com participações coerentes e de acordo com 

assunto proposto, ficando claro a importância da implementação da proposta junto à 

comunidade escolar. Deste modo, os participantes entenderam que a utilidade do 

material produzido no presente projeto tem significante importância no incremento 

dos conteúdos relativo aos afrodescendentes. 

A metodologia do trabalho desenvolvido no projeto foi alvo de elogio por parte 

dos cursistas, sendo que muitos se dispuseram a trabalhar com o mesmo no período 

letivo, de acordo com o planejamento em que o assunto está inserido. Inclusive uma 

das atividades do GTR era a aplicação de conteúdos do presente projeto, que 

conforme os participantes foram bem sucedidos, com destaque para as discussões 

polêmicas que o trabalho acende, favorecendo uma posição crítica com relação ao 

tema, em especial as adotadas por medidas legais. Assim, acreditamos ter ocorrido 

uma aceitação positiva por parte dos participantes. 

A carga horária de 32 aulas foi trabalhada em 16 encontros de 02 (duas) 

horas cada, nos quais foram problematizados os seguintes conteúdos: A História da 

Arte: breves considerações; A História dos povos africanos; A arte africana; A 

influência da arte africana na arte afro-brasileira; As máscaras africanas e seus 

sentidos sociais; Oficina: construindo máscaras africanas; Exposição das máscaras 

no colégio. 

No primeiro encontro foi trabalhado uma breve introdução à história da África. 

Nesta atividade, utilizei vídeos e imagens do continente africano para demonstrar a 

diversidade geográfica e cultural que o caracteriza, desmistificando assim a imagens 

de que ali existe somente pobreza e miséria. Após ter chamado a atenção dos 

alunos para a diversidade do continente, convidei-os a saber mais sobre a África e 

os africanos. Assim, estes conheceram um pouco mais sobre as características 

físicas do continente da qual a diversidade também impera, pois na África 

encontramos desertos, como o do Saara e o Kalahari, florestas, savanas, estepes e 

a vegetação mediterrânea. Tudo isso buscaram no 

site http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22749. Na 

atividade seguinte, a sala foi dividida em grupos do qual cada um pesquisou sobre 

as características de alguns países africanos, tais como população, religião, clima, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22749


 

 

vegetação dentre outros. De posse dos dados levantados, cada grupo expôs seu 

trabalho realizando um debate em torno dos resultados. A terceira atividade foi 

exibida para os alunos o filme documentário “África: a origem do homem” (The real 

Eve. Discovery Channel, 2002). [Disponível no youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=w8Pp6KmIMu0]. Em seguida, os alunos, em 

grupo, responderam questões referentes ao filme quanto aos fatos históricos. Nesta 

atividade os alunos participaram ativamente com troca de opiniões. 

Após esta contextualização da África, busquei trabalhar a arte africana e seus 

sentidos sociais. Iniciei a atividade expondo aos alunos algumas imagens de 

expressões artísticas africanas, pedindo aos mesmos que apontassem os aspectos 

que mais lhes chamavam atenção. Surgiram várias opiniões, sendo que alguns 

alunos associaram certas imagens a artistas europeus famosos, como Pablo 

Picasso. Após o debate, estes foram levados ao laboratório de informática e 

pesquisaram sobre outros artistas que também sofreram influência da arte africana. 

Observou-se que os alunos demonstraram interesse e curiosidade pelo assunto 

pesquisado. 

Na aula seguinte, trabalhei mais a fundo o sentido social das máscaras 

africanas, onde os alunos puderam observar algumas imagens de rituais religiosos e 

danças onde a máscara faz parte da indumentária. Procurei demonstrar aos alunos 

que nos dias de hoje as máscaras servem como elementos de decoração. Para isto 

foi passado um vídeo do youtube sobre as criações artísticas como elementos de 

decoração de casas, lojas e restaurantes. Apresentaram-se aos alunos imagens 

cotidianas, da natureza, do povo, que fazem parte da história da África 

Contemporânea, pedindo a problematização e reflexão da turma. A aula foi muito 

proveitosa, pois os alunos mencionaram ter gostado e aprendido de forma lúdica. 

Todo o trabalho foi feito em etapas e utilizando materiais como imagens e vídeos, e 

não mera transmissão de conteúdo de uma forma geral. 

Após as aulas expositivas, foi proposta aos alunos a confecção de algumas 

máscaras, para que estas depois fossem expostas as demais turmas. Esta atividade 

foi a que mais motivou e envolveu a turma, pois todos queriam elaborar suas 

próprias máscaras. O material utilizado para confecção das máscaras é variado, pois 

podemos confeccioná-las em gesso, papel e argila, como se vê a seguir: 

http://www.youtube.com/watch?v=w8Pp6KmIMu0


 

 

 

 

Foto 1- Oficina Máscaras africanas 

 

 

Foto 2 – Oficina Máscaras africanas 

 
Para finalizar o trabalho, ministrei duas aulas abordando a influência da arte 

africana na cultura brasileira. Demonstrei à turma algumas das principais criações e 

seus autores, como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Mestre Didi, Rubem 

Valentim, Agnaldo dos Santos e Abdias do Nascimento, Ronaldo Rego, etc. Como 

fechamento da unidade, assistimos e debatemos o filme Aleijadinho – paixão, glória 



 

 

e suplício. Dessa forma, encerramos a unidade didática, a qual foi avaliada 

positivamente por mim e pelos alunos. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para muitos de nós, brasileiros, as máscaras estão associadas às festas à 

fantasia, ao carnaval, ao teatro ou ainda à violência. Mas nem todos os povos 

entendem essas criações artísticas da mesma maneira. Na África, por exemplo, nos 

dias de hoje, a maioria das máscaras são utilizadas como elementos de decoração 

de casas, lojas, restaurantes, etc. Contudo, nas sociedades africanas tradicionais as 

máscaras exerciam outras funções sociais, tais como: fazer observar certas leis 

políticas, sociais ou higiênicas, educar os jovens, superar discórdias, presidir os 

julgamentos, os funerais, as cerimônias agrícolas, manter a ordem ou simplesmente 

divertir os habitantes da aldeia (MONTI: 1982, p.12). 

Foi com vistas a problematizar esta e outras funções sociais da arte africana 

que realizei o presente trabalho, almejando subsidiar uma abordagem mais 

consistente sobre a arte africana em sala de aula, evitando assim a simplificação do 

tema e sua redução a uma mera atividade recreativa. Para tanto, fiz uma ampla 

pesquisa bibliográfica acerca da História da África e suas manifestações artísticas. A 

partir deste suporte, elaborei e executei um conjunto de atividade - unidade didática - 

envolvendo 30 alunos do 9º Ano no período vespertino. 

A recepção ao tema foi muito boa, pois constatei o envolvimento da maior 

parte dos alunos com as atividades propostas. Embora alguns tenham apresentado 

certa resistência inicial no desenvolvimento das atividades - talvez por um pré-

conceito que infelizmente ainda existe diante da cultura africana -, as aulas 

transcorreram num clima empolgante e envolvente. Com as leituras, atividades 

práticas e debates travados nas atividades pedagógicas e em grupo, espero ter 

desmistificado alguns dos estereótipos e preconceitos acerca da arte africana e afro-

brasileira, contribuindo assim para que os alunos reconheçam e valorizem a 

diversidade que caracteriza nossa cultura. 
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