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RELATÓRIO HISTÓRIA E CULTURA

 AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA – 2010

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 
aprender  e,  se  podem aprender  a  odiar,  podem ser  ensinadas a 
amar."
                                                                                    (Nelson Mandela)

             Durante  o  ano de 2010 muitos foram os trabalhos desenvolvidos 

relacionados a  História da Cultura Afro-Brasileira e Africana na disciplina de Arte.

         Tais atividades aconteceram primando os conteúdos organizados na Proposta  

Pedagógica  Curricular,  em  uma  “perspectiva  de  proporcionar  aos  alunos  uma  

educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriética”.

         Neste  sentido  a  professora  de  Arte  Sandra  Lucia  Poyane  Lourenço, 

representante do NEREA neste Estabelecimento de Ensino trabalhou o  movimento 

social “resgatando a cultura afrodescendente de Candido Portinari”.

            O trabalho iniciou-se com o tema “ Minha Terra, minha gente” de Candido 

Portinari, onde foi possível diagnosticar a curiosidade pela cultura afro, bem como a 

baixa  auto-estima  de  grande  parte  dos  alunos  das  quintas   e  sextas  séries  do 

período matutino e  vespertino, onde muitos são oriundos da  raça afrodescendente.

           Um dos aspectos tomado a partir daí foi a prática social inicial, fizemos uma 

discussão sobre o assunto, como se sentem no contexto histórico, social e escolar. 

Refletimos o que aquele conteúdo representa para nossa prática do dia-a-dia, o que 

poderia  acrescentar  e  o que necessita  urgente reparo para a construção de um 

homem mais feliz, seguro e com as mesmas oportunidades.
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         Após  esta  reflexão  instigamos  a  percepção  visual  dos  alunos 

(problematização) através da exposição de telas pintadas por Candido Portinari que 

retratavam o sofrimento dos negros com traços e pinturas  marcantes. Fizemos a 

leitura das telas e escolhemos a que mais marcou os grupos “Negro de Candido 

Portinari” para reproduzi-la em tela, procurando na sentir durante a reprodução os 

sentimentos, o porquê, o contexto histórico no momento em que Candido Portinari 

pintou  esta tela. Na sequência cada grupo expôs seu trabalho e o relatou seus 

sentimentos.

          Nesta interação de trabalho a professora de Arte sugeriu a professora que 

desenvolve um projeto do Programa Viva Escola sobre pintura  para trabalhar em 

tela a imagem escolhida pela classe de Candido Portinari. O resultado foi satisfatório 

a aluna Ester Franciele Marques, 8ª série G, reproduziu em tela com vivacidade o 

Negro  de  Candido  Portinari.  A  tela  encontra-se  atualmente  no  hall  da  escola 

decorando e acima de tudo mostrando um pouco da relevância da cultura afro e de 

nossos  grandes  pintores.  Também  no  Viva   Escola,  com  o  Projeto  Música 

desenvolvido  pela  professora  Patrícia  Paiva  foi  trabalhado  a  música  Moreninha 

Linda no teclado para  estimular a cultura afro através da música.

          Entretanto,  os trabalhos continuaram, os alunos foram orientados pela 

metodologia da pesquisa, logo buscaram conhecer mais sobre  a vida de Candido 

Portinari,  organizando pequenos seminários sobre a vida de Portinari  e a cultura 

afro-  descendente.  Os  resultados  culminaram  em  painéis  montados  no  pátio 

disseminado para todos o conhecimento até então adquirido.

       Assim, rasgando o silêncio foi solicitado aos alunos que produzissem relatórios, 

textos  ou   imagens  sobre  as  riquezas  culturais  e  materiais  da  cultura  afro, 

objetivando a valorização, respeito e a afirmação da auto-estima.

         A pesquisa tormou os trabalhos mais intensos, logo começamos a prática  

dentro da disciplina de Arte: mosaico com referência a cultura afro e aquarela em 

canson; 

      Acreditando que a inclusão é ampla interagimos com  alunos da Educação 

Especial, onde foi montado um Slides Show, relacionando Candido Portinari, poesia, 

obras, cultura afro, valorização e respeito. 



            Neste movimento organizamos uma palestra de sensibilização a comunidade  

escolar  sobre  História  da  Cultura  Afro-Brasileira  e  Africana,  na  oportunidade 

apresentamos  os  trabalhos  dos  alunos  para  os  pais,  realizamos  uma  pequena 

mostra dos trabalhos e oferecemos uma saborosa feijoada.

           Pensamos que muitas ações podem e devem ser desenvolvidas no universo 

escolar,  grandes desafios estão nas mãos dos educadores.



ANEXOS

Prática inicial: discussão em sala sobre o tema “Minha terra minha gente”



Apresentação do Caderno da Vida de Candido Portinari e sua defesa a cultura 
afro. Professora Sandra Lucia Poyane Lourenço

Trabalho em sala de aula com a tela “O Negro” de Candido Portinari



Início da construção artística de desenhos 



O trabalho “Resgatando a cultura afrodescendente de Candido Portinari” no 
Projeto Viva Escola. Música “Moreninha linda”.



Montagem de um slide show sobre “Resgatando a cultura afrodescendente de 
Candido Portinari”  interagindo com a Educação Especial



Pintura de tela no Projeto Viva Escola com o tema “O Negro”  de Candido 
Portinari”





A integração dos projetos apoiando o processo ensino-aprendizagem



Reunião  e  apresentação  para  a  comunidade  escolar  expondo  o  tema 
“Resgatando a cultura afrodescendente de Candido Portinari”, resultando na 
conscientização da comunidade escolar
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