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Resumo: 

 

A arte está presente em toda história da 

humanidade como forma de comunicação, 

expressão e nos objetos ritualísticos. O objetivo 

deste caderno pedagógico é a valorização das 

manifestações artísticas africanas por meio do 

estudo dos símbolos gráficos adinkra presentes na 

cultura de algumas regiões da África. O tema deste 

caderno é relevante para a desmistificação de 

estereótipos e o cumprimento da lei federal nº 

10.639/03, que estabelece o ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as 

áreas do conhecimento. 
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CULTURA AFRICANA POR MEIO DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS ADINKRA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este caderno pedagógico tem a finalidade de cumprir uma das funções da escola, que é 

garantir e preservar a transmissão das tradições culturais dos diferentes grupos étnicos que 

constituem a identidade multicultural e pluriétnica brasileira. Neste sentido, Ivone Mendes Richter 

destaca que “os termos “pluralidade cultural” e “multiculturalidade” são vistos como sinônimos, 

sendo utilizados para indicar as múltiplas culturas presentes hoje nas sociedades complexas”. (In: 

BARBOSA, 2002, p. 86). 

A formação da identidade cultural e artística brasileira recebeu inicialmente a influência de 

três povos: os indígenas que já habitavam as terras, os portugueses que chegaram para realizar a 

colonização do território brasileiro e os povos africanos que foram retirados dos seus países e 

forçados ao trabalho escravo nas plantações de cana-de-açúcar em nosso país e trouxeram consigo 

um patrimônio cultural material e imaterial, porém tiveram sua identidade negada, ficando à 

margem da sociedade. Desta forma, de acordo com Darcy Ribeiro, “era o brasileiro que surgia, 

construído com os tijolos dessas matrizes à medida que elas iam sendo desfeitas”. (RIBEIRO, 1995, 

p.30). 

Pelo estudo dos símbolos gráficos adinkra, estampados nos tecidos de alguns povos da 

África, pretende-se valorizar as manifestações artísticas africanas contribuindo para uma reflexão 

sobre a história deste continente e a desmistificação de estereótipos relacionados a esses povos. 

Além de reconhecer a importância das contribuições artísticas africanas, objetiva-se levar os alunos 

a aprender a respeitar as diferentes culturas, conhecendo suas histórias e simbologia.  

O público alvo desta proposta são os alunos do 9º ano do ensino fundamental estadual, que 

pelo processo ensino-aprendizagem estarão desenvolvendo pesquisas, compreendendo e ampliando 

os conhecimentos sobre a arte e a cultura africana. 

As atividades propostas serão desenvolvidas contemplando o fazer artístico, a apreciação e a 

contextualização e, desta forma, atendendo também ao cumprimento da Lei Federal nº 10.639/03, 

que estabelece o ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as áreas do 

conhecimento do currículo da educação básica. 

O material didático que integra este caderno pedagógico é composto por três unidades com   

atividades diversificadas que compreenderão a contextualização histórica e geográfica do continente 

africano, o negro e a escravidão no Brasil, a lei nº 10.639/03, a arte e as manifestações artísticas 

africanas que fazem uso dos símbolos gráficos adinkra. 

Durante a aplicação do projeto de intervenção pedagógica os alunos desenvolverão as 

atividades de forma individualizada, respeitando o pensamento autônomo e as diferenças 



individuais. E também, de forma socializada integra-se o aluno ao meio social, exercendo o 

cooperativismo, uma vez que o trabalho coletivo constitui um dos valores civilizatórios vivenciados 

na tradição africana.  

O registro dessas atividades se dará pela confecção de um portfólio, que é um instrumento 

significativo, que conterá todas as atividades produzidas e reflexões sobre as propostas apresentadas 

em aula. O portfólio é um rico material de compreensão do desenvolvimento do pensamento do 

aluno, observando a maneira de como foi construído o seu conhecimento. 

A avaliação das ações propostas no projeto de intervenção pedagógica, além da análise do 

portfólio, será realizada, também, através de uma roda de conversa ao final da sua implementação, 

verificando-se se os objetivos foram atingidos contemplando a compreensão real da cultura africana 

por meio dos símbolos gráficos adinkra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE I – SENSIBILIZAÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E 

GEOGRÁFICA DO CONTINENTE AFRICANO, A ESCRAVIDÃO NO BRASIL E A 

LEI Nº 10.639/03. 

 

Objetivos: 

 Conhecer dados históricos e geográficos do continente africano; 

 Refletir sobre as condições do negro no Brasil desde o período da escravização; 

 Reconhecer a importância da lei nº 10.639/03 na busca de uma sociedade justa e 

igualitária. 

 

Tempo estimado: 10 Aulas 

 

 

SENSIBILIZAÇÃO 

 

Antes de iniciarmos as atividades que constituem esse caderno pedagógico ocorrerá uma 

sensibilização sobre a temática através de vídeo, filme e palestra sobre a Cultura Africana. Serão 

observados e registrados os conhecimentos que os estudantes possuem sobre o tema, qual o seu 

posicionamento em relação às questões artísticas e culturais africanas e como esses conhecimentos 

ou a falta deles influenciam para as relações étnico-raciais no ambiente escolar. 

Sugestões: 

 Filme: Invictus - lançado em dezembro de 2009. 
Dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Matt 
Damon e Morgan Freeman. 
O filme é caracterizado como do gênero drama de 
esportes e é baseado no livro de John Carlin, o 
qual narra a história verídica de como o esporte 
rugby, corroborou para unir a nação sul africana. 

 

Filme: Raça - lançado em junho de 2016.  A 

história de Jesse Owens, atleta americano que 

superou o racismo e não só participou dos Jogos 

Olímpicos de Berlim em 1936, em pleno regime 

nazista, como conquistou quatro medalhas de ouro. 

 



 

Filme: Mandela a luta pela liberdade - lançado 
em 2007. James Gregory (Joseph Fiennes) é um 
típico branco sul-africano, que enxerga os negros 
como seres inferiores, assim como a maioria da 
população branca que vivia na África do Sul sob o 
apartheid dos anos 60. Crescido no interior, ele 
fala bem o dialeto Xhosa, por isso não é um 
carcereiro comum: atua, na verdade, como espião 
do governo com a missão de repassar 
informações do grupo de Nelson Mandela (Dennis 
Haysbert) para o serviço de inteligência. A 
convivência com Mandela cria um forte laço de 
amizade entre eles e o transforma em um 
defensor dos direitos negros na África do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA DO CONTINENTE 

AFRICANO 

Para o reconhecimento da influência africana na formação da identidade brasileira é 

necessária uma contextualização dos povos africanos e a compreensão da localização geográfica 

desse continente.  

 Flávio Gomes nos leva a entender que: “povos, tradições e culturas não podem ser 

transformados em homogêneos. E no vasto continente africano existem vários povos (com 

diferentes sistemas políticos, culturais e sociais). Portanto não podemos buscar uma singularidade 

(aspecto comum) exclusiva em torno deles”. (GOMES, 2006, p. 114). 

 

CONHECENDO E RECONHECENDO O CONTINENTE AFRICANO 

 

MAPA POLÍTICO DO CONTINENTE AFRICANO 

 

Fonte: http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br/v1/rn_africa03.htm 

 

A África é o segundo maior continente, composto por vários países, 54 no seu total. 

Considerado o berço da humanidade, na África são faladas aproximadamente 200 línguas, o que 

significa um mesmo continente com muitos povos com diferentes costumes. 

 



 

ATIVIDADE 01 - Realize uma pesquisa, individualmente, na internet e complete as 

informações solicitadas, referente a alguns países africanos. 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 



Para sua informação: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://curiousstats.com/pt/sps42.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

 

Foram mais de 5 milhões de africanos, de diferentes regiões, forçados a vir para este país, 

que representou algo superior a apenas mão de obra barata. Muitos deles eram guerreiros e nobres 

em suas terras de origens e trouxeram uma cultura de mais de 3.000 anos antes de Cristo expressas 

na sua língua falada e grafada, nos valores, na medicina, na culinária e nas suas crenças. 

 A seguir faremos a leitura do texto retirado do site Geledés: A história da escravidão negra 

no Brasil. 

COMO ERA TRATADO O ESCRAVO  

 

Antes de romper o sol, os negros eram despertados através das badaladas de um sino e 

formados em fila no terreiro para serem contados pelo feitor e seus ajudantes, que após a contagem 

rezavam uma oração que era repetida por todos os negros. 

Após ingerirem um gole de cachaça e uma xícara de café como alimentação da manhã, os 

negros eram encaminhados pelo feitor para os penosos labor nas roças, e as oito horas da manhã o 

almoço era trazido por um dos camaradas do sitio em um grande balaio que continha a panela de 

feijão que era cozido com gordura e misturado com farinha de mandioca, o angu esparramado em 

largas folhas de bananeiras, abóbora moranga, couve rasgada e raramente um pedaço de carne de 

porco fresca ou salgada que era colocada no chão, onde os negros acocoravam-se para encher as 

suas cuias e iam comer em silêncio, após se saciarem os negros cortavam o fumo de rolo e 

preparavam sem pressa o seus cigarros feitos com palha de milho, e após o descanso de meia hora 

os negros continuavam a labuta até às duas horas quando vinha o jantar, e ao pôr do sol eram 

conduzidos de volta à fazenda onde todos eram passados em revista pelo feitor e recebiam um prato 

de canjica adoçada com rapadura como ceia e eram recolhidos a senzala. 

E em suas jornadas diárias, os negros também sofriam os mais variados tipos de castigo. Nas 

cidades o principal castigo era o açoite que era feito publicamente nos pelourinhos que se 

constituíam em colunas de pedras erguidas em praças pública e que continha na parte superior 

algumas pontas recurvadas de ferro onde se prendiam os infelizes escravos. 

E cujas condenações, à pena dos açoites, eram anunciados pelos rufos dos tambores para 

uma grande multidão que se reunia para assistir ao látego do carrasco abater-se sobre o corpo do 

negro escravo condenado, para delírio da multidão excitada que aplaudia, enquanto o chicote abria 

estrias de sangue no dorso nu do negro escravo que ficava à execração pública. 

E um outro método de punição dado aos negros foi o castigo dos bolos, que consistia em dar 

pancada com a palmatória nas palmas das mãos estendidas dos negros, e que provocavam violentas 

equimoses e ferimentos no epitélio delicado das mãos. 



Em algumas fazendas e engenhos, as crueldades dos senhores de engenho e feitores 

atingiram a extremos e incríveis métodos de castigos ao empregarem no negro o anavalhamento do 

corpo seguido de salmoura, marcas de ferro em brasa, mutilações, estupros de negras escravas, 

castração, fraturas dos dentes a marteladas e uma longa e infinita teoria de sadismo requintado. No 

sul do Brasil, os senhores de engenhos costumavam mandar atar os punhos dos escravos e os 

penduravam em uma trava horizontal com a cabeça para baixo, e sobre os corpos inteiramente nus, 

eles untavam de mel ou salmoura para que os negros fossem picados por insetos e através de uma 

série de instrumentos de suplícios que desafiava a imaginação das consciências mais duras para a 

contenção do negro escravo que houvesse cometido qualquer falha. O tronco era um grande pedaço 

de madeira retangular aberta em duas metades com buracos maiores para a cabeça e menores para 

os pés e as mãos dos escravos, para colocar o negro no tronco abriam-se as suas duas metades e 

colocavam nos buracos o pescoço, os tornozelos ou os pulsos do escravo e se fechava as 

extremidades com um grande cadeado.  

O vira mundo era um instrumento de ferro de tamanho menor que o tronco, porém com o 

mesmo mecanismo e as mesmas finalidades de prender os pés e as mãos dos escravos. O cepo era 

um instrumento que consistia num grosso tronco de madeira que o escravo carregava à cabeça, 

preso por uma longa corrente a uma argola que trazia ao tornozelo. 

O libanto era um instrumento que prendia o pescoço do escravo numa argola de ferro de 

onde saía uma haste longa que poderia terminar com um chocalho em sua extremidade e que servia 

para dar o sinal quando o negro andava, ou com as pontas retorcidas com a finalidade de prender-se 

aos galhos das árvores para dificultar a fuga do negro pelas matas, as gargalheiras eram colocadas 

no pescoço dos escravos e dela partiam uma corrente que prendiam os membros do negro ao corpo 

ou serviam para atrelar os escravos uns aos outros quando transportados dos mercados de escravos 

para as fazendas, e através das algemas os negros eram presos pelas mãos aos tornozelos o que 

impedia o escravo de correr ou andar depressa, com isto dificultava a fuga dos negros. Para os que 

furtavam e comiam cana ou rapadura escondido era utilizado a máscara, que era feita de folhas de 

flandres e tomava todo o rosto, possuía alguns orifícios para a respiração do negro, com isto o 

escravo não podia comer nem beber sem a permissão do feitor. Os anjinhos era um instrumento de 

suplicio que se prendiam os dedos polegares da vítima em dois anéis que eram comprimidos 

gradualmente para se obter à força a confissão do escravo incriminado por uma falta grave. 

 

ATIVIDADE 02 - Observamos no texto que o negro vivia em condições desumanas e era 

tratado de forma inferiorizada, evidenciando o preconceito e o racismo. Nos dias atuais você 

percebe em nossa sociedade situações que remetem ao racismo? Justifique. 

 



REFLETINDO SOBRE A LEI Nº 10.639/2003 

 

          Presidência da República 

                    Casa Civil 
                     Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

                  Mensagem de veto 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 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", e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 
79-A e 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. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a


 

   Para sua informação 

 

 

 

 

O que é afrodescendente? 

Afrodescendente é aquele que descende de família africana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 03 - Qual a importância desta Lei para a sociedade brasileira e em especial para 

os afrodescendentes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE II - A ARTE 

 

 

Objetivos:  

 Interpretar historicamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura; 

 Analisar imagens através das pesquisas e discussões realizadas. 

 

Tempo estimado: 08 Aulas 

 

A arte traz o conhecimento do passado até o presente nas diferentes culturas, contando a 

história da humanidade. Essa história é compreendida através dos registros realizados nas paredes 

das cavernas que representavam a realidade dos primeiros seres humanos e nos objetos utilitários e 

ritualísticos, hoje considerados objetos de arte. As representações rupestres do continente africano 

são classificadas entre as mais antigas produções artísticas. 

Essas representações testemunharam o cotidiano de diversos grupos, podendo ser 

representações de figuras humanas, cenas móveis de luta e caça ou animais que garantiam sua 

sobrevivência.  

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Painting,_Ukalamba_Drakensberge_1.JPG?uselang=pt-br 

 

Através do olhar podemos analisar os elementos que fazem parte da composição, a técnica e 

os materiais utilizados na imagem. As imagens são fontes documentais. “A arte é fiel testemunha da 



história construída pelo ser humano. Ao esculpir, pintar e desenhar, um artista retrata a sua 

realidade. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais influenciam a sua criação”. 

(CALABRIA; MARTINS, 2009, p. 10). 

Agora vamos observar a litografia de Jean-Victor Frond, A partida para roça. O fotógrafo e 

pintor francês registrava através de desenhos cenas cotidianas da vida e do trabalho escravo nas 

fazendas século XIX. 

 

 

  Para sua informação 

 

 

 

Litografia: é um tipo de gravura que envolve a criação de marcas (ou desenhos) sobre 

uma matriz (pedra calcária ou placa de metal) com um lápis gorduroso. 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor_Frond 

_-_A_partida_para_a_ro%C3%A7a_(detalhe).jpg 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_calc%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal


 

 

ATIVIDADE 04 – Individualmente, realize uma breve pesquisa na internet sobre os artistas 

estrangeiros Debret e Rugendas que registraram suas impressões ideológicas e artísticas sobre 

a escravidão no Brasil no século XIX e registre no seu portfólio. 

 

ATIVIDADE 05 - Agora que você já conhece um pouco sobre os artistas Frond, Debret e 

Rugendas, observe as obras e registre no portfólio, individualmente, suas impressões, as 

diferenças e as semelhanças observadas nos quadros. 

 

  

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Debret_-_Negros_de_Carro.jpg 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Navio_negreiro_-_Rugendas_1830.jpg 



 

UNIDADE III - MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS AFRICANAS E SÍMBOLOS ADINKRA 

 

 

Objetivos:  

 Identificar as manifestações da diversidade do patrimônio cultural e artístico 

africano; 

 Reconhecer manifestações culturais atuais e seus processos históricos. 

 

Tempo estimado: 14 Aulas 

 

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS AFRICANAS 

 

A arte africana, denominada arte primitiva, foi excluída da história universal até o fim do 

século XVIII. Considerada selvagem por não adotar padrões estéticos europeus, toda manifestação 

de arte realizada de forma diferente da visão eurocêntrica não era valorizada e compreendida. O 

processo de criação da arte africana não copia modelos, mas insere significados. 

 A arte africana expressa muita sensibilidade e está relacionada aos costumes das 

comunidades e as suas crenças religiosas. As esculturas produzidas em argila pela cultura Nok, na 

Nigéria, são os exemplos mais antigos e preservados, de aproximadamente dos anos 500 antes de 

Cristo. Além da argila, diversos materiais eram utilizados: o metal, a madeira e o marfim. Estátuas, 

objetos rituais, peças de mobiliário e utensílios domésticos eram confeccionados sempre ligados aos 

seus antepassados que acreditavam transmitir apoio físico e espiritual. 

As máscaras africanas eram utilizadas em diferentes ocasiões e possuíam uma função 

sagrada, um elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. 

A preocupação com os valores morais, étnicos e religiosos estão presentes nas formas 

expressas nas representações da figura humana. 



 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nok_sculpture 

_Louvre_70-1998-11-1.jpg 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 

African_wooden_mask.jpg?uselang=pt-br 

 



 

ATIVIDADE 06 - Em duplas os estudantes irão pesquisar na internet uma manifestação 

artística africana, trazer a imagem da manifestação escolhida para aula e responder algumas 

questões.  

 Quais cores e formas são observadas? 

 Existem formas geométricas ou formas orgânicas? 

 Visualmente você percebe se essa obra possuí textura lisa ou áspera? 

 Qual o nome da obra e técnica utilizada? 

 Essa obra era utilizada para rituais africanos? 

 Que sensações ou sentimentos essa imagem da obra escolhida despertam em vocês?  

 Após a análise da imagem, todas serão coladas em um papel kraft e cada estudante deverá 

escrever próximo a sua imagem uma palavra que a descreve usando canetões coloridos. Este 

painel ficará exposto no corredor das salas de aula do Colégio Estadual Tatuquara após a 

conclusão da implementação do projeto para apreciação dos demais estudantes do colégio. 

 

 

               

                 Para sua informação 

 

 

 

A arte africana possui significados que vão além da forma e da aparência. O objeto 

materializa o imaterial, e além da beleza estética expressa a tradição ancestral, conectando o 

passado ao presente. Cada elemento tem um significado e possue função comunicativa como nos 

símbolos adinkra. 

 

 

 

SÍMBOLOS ADINKRA 

 

 Adinkra é a tradição de um povo africano, que compreende um conjunto de ideogramas, 

que são símbolos gráficos utilizados para representar uma palavra ou conceito abstrato, encontrados 

nas estampas dos tecidos e também na cerâmica, na arquitetura, em objetos de bronze e talhado e 

em peças de madeira. 

 



 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NtonsoAdinkraComb.jpg 

 

A palavra adinkra significa adeus e são símbolos que transmitem ideias, representam 

provérbios, preservam e transmitem valores do povo akan, que habitavam as regiões que hoje 

compreendem os países de Gana e Costa do Marfim.  

Os tecidos estampados com os símbolos adinkras eram usados em cerimônias importantes 

como funerais ou festivais de homenagem, exclusivo de líderes espirituais e da realeza.  

Vamos conhecer alguns símbolos e seus significados: 

 

 

 

 



SIMBOLOGIA ADINKRA 

 

Símbolo Nome Significado Descrição Símbolo Nome Significado Descrição 

 
Adinkrahene 

Chefe dos 

símbolos adinkra 
Grandeza, carisma 

e liderança  

Nea Ope Se 

Obedi Hene 

Aquele que 

quer ser rei 
Serviço, liderança 

 
Akrofena 

Espada de 

guerra 
Coragem, valor 

 
Nkyimu 

Divisões do 

tecido adinkra 

antes da 

impressão 

Prcisão, habilidade 

 
Akroben 

Corneta de 

guerra 
Vigilância, atenção 

 
Nkonsonkonson 

Elos de 

correntes 

União, relações 

humanas 

 
Akokonan 

A perna de uma 

galinha 
Piedade, educação 

 

Boa Me Na Me 

Mmoa Wo 

Me ajude e 

deixe eu te 

ajudar 

Cooperação, 

interdependência 

 

Akoma Ntoso 
Corações ligados 

Entendimento, 

acordo  
Mpatapo 

Nó da 

reconciliação 

Pacificação, 

reconciliação 

 
Akona O coração 

Paciência, 

tolerância  
Mpuannum 

Cinco tufos de 

cabelo 

Oficio sacerdotal 

Lealdade, destreza 

 
Ananse 

Ntontam 
Teia de aranha 

Sabedoria, 

criatividade  

Nea Onnim No 

Sua A, Ohu 

Aquele que não 

sabe, pode 

aprender 

Conhecimento, 

educação vitalícia 

 
Denkyem Crocodilo Adaptabilidade 

 
Mmusuyidee 

Aquele que 

remove a má 

sorte 

Boa sorte, santidade 

 
Bi Nka Bi 

Não se pode 

morder o outro 
Paz, harmonia 

 
Me Ware Wo 

Me casarei com 

você 

Comprometimento, 

perseverança 

 
Bese Saka 

Saco de nozes-

de-cola 

Afluência, 

abundância, união  
Mframadan 

Casa que 

resiste ao 

vento 

Fortaleza, prontidão 

 
Asase Ye Duru A terra tem peso 

Divindade da mãe 

terra  
Mate Masie 

O que eu ouço, 

eu guardo 

Conhecimento, 

sabedoria, prudência 

 
Aya Samambaia 

Resistência, 

desenvoltura  
Mmere Dane O tempo muda 

Mudanças, a dinâmica 

da vida 

 
Nyame Nti 

Pela graça de 

Deus 
Fé em Deus 

 
Gye Nyame Exceto Deus 

A supremacia de 

Deus 

 
Dame-dame 

Nome de um jogo 

de tabuleiro 

Inteligência, 

engenhosidade 
 

Nsaa 

Um tipo de 

pano costurado 

a mão 

Excelência, 

autenticidade 

 
Duafe 

Pente de 

madeira 

Beleza, higiene, 

Qualidades 

femininas  

Okodee 

Mmowera 

Garras de 

águia 
Bravura, força 

 
Dwennimmen 

Chifres de 

carneiro 
Humildade, força 

 

Odo Nnyew Fie 

Kwan 

O amor sempre 

acha o caminho 

de casa 

Poder do amor 

 
Eban Cerca Amor, segurança 

 
Nyansapo 

Nó da 

sabedoria 

Sabedoria, 

engenhosidade, 

inteligência, 

paciência 

 
Epa Algemas 

Lei, justiça, 

escravidão  
Owuo Atwedee 

A escada da 

morte 
Mortalidade 

 

Esse Ne 

Tekrema 

Os dentes e a 

língua 

Amizade, 

interdependência  
Pempamsie 

Costurar na 

prontidão 
Prontidão, firmeza 

 
Fawhodie Independência 

Independência, 

liberdade, 

emancipação  
Sankofa 

Retorne e 

pegue-o 

Aprender com o 

passado 

 
Fihankra Casa, complexo Segurança 

 
Sankofa 

Retorne e 

pegue-o 

Aprender com o 

passado 

 
Fefe 

Uma planta 

amarela e florida 
Inveja, ciúmes 

 
Nyame Ye Ohene Deus é rei 

Majestade e 

supremacia divina 

 

Funtuntunetu 

Denkyemfunefu 

Crocodilos 

siameses 

Democracia, União 

da diversidade 
 

Nyame Dua 
Árvore de 

Deus 

Proteção e presença 

divina 



 

Kwatakye 

Atiko 

Penteado de 

Kwatakye, um 

herói de guerra 

Valentia, coragem 

 

Onyankopon 

Adom Nti 

Biribiara Beye 

Tie 

Pela graça de 

Deus, tudo 

ficará bem 

Esperança, 

providência, fé 

Fonte: Baseado em NASCIMENTO, Elisa Larkin & GÁ. Luiz Carlos. Adinkra. Sabedoria em símbolos africanos. Rio 

de Janeiro: Pallas/IPEAFRO, 2009. 

 

 

O adinkra expressa muito mais que um símbolo gráfico. 

Os desenhos dos símbolos adinkra são baseados em animais, em corpos celestiais, no corpo 

humano, em objetos feitos pelo homem, em formas abstratas e na vida vegetal. É uma herança 

cultural africana ligada aos seus ancestrais. 

 

ATIVIDADE 07 – Confecção de marcadores de páginas utilizando os símbolos adinkra 

relacionados com o conhecimento. Após compreender a origem, função, forma e significados 

dos símbolos adinkra, confeccionar marcadores de páginas com retângulos de papeis coloridos 

com medidas padronizadas. Utilizar símbolos impressos. O marcador deverá conter o nome e 

o significado. 

 

SÍMBOLOS ADINKRA RELACIONADOS COM O CONHECIMENTO  
 

Fonte: Baseado em NASCIMENTO, Elisa Larkin & GÁ. Luiz Carlos. Adinkra. Sabedoria em símbolos africanos.  

Rio de Janeiro: Pallas/IPEAFRO, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankofa – Símbolo da sabedoria, de aprender com o passado para construir o 

futuro. 

 

Nyansapow – Nó da sabedoria. É o sábio quem desata o nó da sabedoria. 

Símbolo da sabedoria, engenhosidade, inteligência e paciência.  

 

Nea Onnim No Sua A, Ohu – Quem não sabe pode aprender sabendo. 

Símbolo do conhecimento, da aprendizagem permanente e da busca continua 

do saber. 

 

Ananse Ntontan – Representa a teia da aranha. Símbolo da sabedoria, 

esperteza e complexidade da vida. 

 

Sankofa – Símbolo da sabedoria, de aprender com o passado para construir o 

futuro. 



 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 08 – Individualmente, confeccionar moldes dos símbolos adinkra para compor 

uma pintura em um tecido formando uma estampa. Cada estudante deverá escolher um 

símbolo de acordo com a sua preferência e confeccionar um carimbo utilizando materiais 

como o Etileno Acetato de Vinila (E.V.A.) ou qualquer tipo de material emborrachado que 

tenha resistência para servir como molde. Em seguida todos aplicarão seus carimbos 

estampando um único tecido, utilizando tintas e pincéis. Esse trabalho ficará exposto no 

corredor das salas de aula do Colégio Estadual Tatuquara após a conclusão da implementação 

do projeto para apreciação dos demais estudantes do colégio.  

 

  

 
Fonte: O autor (2016) 

 

  

 

      Para sua informação: 

  

 

 

 

 As cores utilizadas na arte africana são exuberantes, ou seja, são utilizadas muitas cores e 

as formas remetem às irregularidades e curvas naturais dos seres vivos e da natureza. A força 

expressiva das representações africanas influenciou e ainda influencia artistas no mundo todo. 



 

 

 

 

ATIVIDADE 09 - Realizando uma intervenção artística no ambiente escolar. Em equipes de 

no máximo 5 integrantes deverão escolher um símbolo adinkra de acordo com seus 

significados para confeccionar o molde em chapa de raio X ou qualquer outro tipo de material 

que tenha resistência. Esse molde será aplicado no muro do colégio interferindo na paisagem 

do ambiente escolar e despertando a curiosidade nos estudantes para conhecer seus 

significados. 

 

 

 

 

Para sua informação: 

 

 

 

 

 

 

O QUE É INTERVENÇÃO URBANA ARTÍSTICA? 

 

Intervenção urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às 

intervenções visuais em espaços públicos com temas variados. Não segue um padrão estético, pode 

ser uma forma de protesto ou um estímulo à criatividade e à consciência artística. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A obra “ Povos nativos dos 5 continentes” realizada recentemente no Rio de Janeiro pelo 

artista muralista Eduardo Kobra é um exemplo de intervenção urbana artística. 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Povos_nativos_dos_5_continentes.jpg?uselang=pt-br 
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