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O Bom do Brasil que veio da África

• O projeto é parte integrante de 
uma proposta de ensino de três 
anos para o estudo da arte, desde 
a pré-história até a atualidade, 
em diversos povos e lugares.

  



  

Objetivo
• Oportunizar um diálogo entre Porto 

Alegre e Maciene, utilizando diferentes 
mídias e sistemas simbólicos, buscando 
uma manifestação étnico-cultural-
racial positiva por parte dos alunos, 
dando acesso a informações e idéias 
que contribuam, valorizem e sejam 
motivos de orgulho dessas diferenças. 



  

Metodologia

• A base teórica da concepção do plano 
de trabalho é a proposta de projetos de 
ensino, de acordo com Fernando 
Hernández, complementada com a 
Proposta Triangular que prevê o 
estudo da história da arte, a leitura de 
imagens e o fazer artístico, com o 
estabelecimento de um ambiente de 
diálogo, valorizando as relações e a 
compreensão emocional e intelectual. 



  

Esquema da proposta de ensino
2004 - 2006

Indígenas brasileiros
pigmentos vegetais

Início do projeto de Moçambique

2004
Pré-história
arte rupestre

pigmentos minerais

2005
O Bom do Brasil que veio da África

Confecção de capulanas

2006
Hundertwasser

pela Paz
e pela Diversidade

Proposta de Ensino
Um Grande Banquete

A história e a arte
postas à mesa

Esse trabalho foi desenvolvido com a mesma turma do primeiro 
ao terceiro ano do terceiro ciclo do ensino fundamental.



  

Conceito de Pré-história

ÁFRICA

BRASIL

EUROPA

Por ser o primeiro ano de trabalho com a turma, em uma 
proposta de três anos, decidi trabalhar com as primeiras 
expressões do homem. Foi necessário localizar 
cronologicamente o conceito de pré-história, traçando um 
paralelo entre povos europeus, africanos e índios brasileiros



  

Conceito de Pré-história
Foram trabalhadas nesse momento apenas as manifestações 
bidimensionais. Os elementos que mais despertaram o 
interesse dos  foram os materiais e os pigmentos utilizados 
nas pinturas rupestres. Esse interesse determinou a linha de 
trabalho a ser seguida, com a pesquisa de pigmentos 
minerais e vegetais. 



  

Construindo uma caverna



  

Nossa Escola tem sua caverna



  

Nossa Escola tem sua caverna

• Quando entrei na caverna achei muito 
interessante, eu me senti meio estranho, 
mas quando eu liguei a lanterna achei muito 
bonito. Eu nunca vi uma caverna de verdade, 
por isso achei que foi uma boa idéia fazer 
uma réplica, para eu e meus colegas 
pintarmos, para que nós aprendêssemos 
mais sobre os homens da caverna.

Alan



  

Banquete pré-histórico



  

Índios Kadiweu
Cerâmica dos Kadiweu

As índias Kadiweu gostam 
muito de fazer vasos e 
decora-los também. Uma das 
índias Kadiweu fez um vaso e 
depois ela decorou com  
desenhos feitos com cordão. 
Para  pintar ela teve que ir  na  
floresta buscar as tintas e 
para ela conseguir o preto 
precisa da ajuda dos homens.  
Pegam  o preto numa árvore 
chamada pau santo mas eles 
não cortam da árvore pegam 
do chão, enquanto eles vão 
buscar a tinta elas queimam os 
vasos e começam a pintar. 
Depois de pronto fica muito 
bonito. Uma das índias colocou 
o vaso numa exposição.

Thaís



  

Pigmentos vegetais: 
urucum e jenipapo



  

Cultura indígena brasileira
pintura corporal



  

Toalha indígena



  

Estudo de cores

Durante o ano, foram trabalhados pigmentos 
minerais, vegetais e industriais. Era necessário que 
os alunos dominassem melhor os conceitos de cores 
primárias, secundárias e possibilidades de misturas 
de cores. Utilizamos o merengue como suporte, por 
ser branco, doce e gostoso, muito atraente para os 
alunos. Foram acrescidas anilinas alimentícias nas 
cores primárias. Cada aluno fez as misturas que 
queria, criando suas próprias cores. Os merengues 
foram utilizados para decorar um bolo  feito por 
Dona Jane, merendeira de nossa escola. 



  

A caminho da África
Moçambique ⇒Maputo⇒Maciene

Viagem virtual: levados pelo olhar de 
Maria Rita



  

Moçambique
• Maria Rita Webster possui uma oficina de arte têxtil e 

foi convidada para integrar uma equipe de 
consultores que desenvolve um trabalho em Maciene, 
Moçambique, patrocinado pela Fundação para o 
Desenvolvimento da Comunidade (FDC), de 
Moçambique, através da sua Unidade do Projeto 
Kuhluvuka- Corredor de Esperança (PK-CE). O 
objetivo do trabalho é a instalação de uma escola de 
artesanato. Maria Rita embarcou para Moçambique 
no dia 8 de setembro e abriu um diário de sua 
viagem no site da escola. Esta foi a porta de entrada 
dos alunos no cotidiano de Moçambique. 



  

O que  são capulanas?
CAPULANAS – são panos que 
servem para tudo:

•amarrar nas costas e “de banda”, 
virar saia,

•coberta para o frio, xale,

•enfeitar e ficar bela e colorida.



  

As capulanas despertam nossa 
imaginação



  

Visitando Maria Rita Webster
Oficina Têxtil

“Eu gostei muito de você e do 
teu ateliê. Quando eu saí de lá 
me deu uma vontade de fazer 
uma capulana para a minha 
mãe, uma cortina ou uma 
toalha de mesa.” (Luciane H. 
Valêncio) 



  

Pesquisando a cultura africana

Livros e internet



  

Confecção de capulanas: carimbos



  

Estampando as capulanas



  

A confecção das capulanas nos ensinou a 
conjugar muitos verbos:

pesquisar – serrar – recortar – colar – carimbar – 
esperar - estampar – escolher - alinhar – cooperar – 

admirar – concluir. 



  

Convite para participar do 
5º Seminário de Arte Têxtil

“Aprendemos que o projeto Maciene atende jovens e adultos que não tinham 
qualificação, eles aprendem  tecelagem, tingimento, costura, carimbos. 
Oportunidade de trabalho....” Patrícia Davis

“S ubir no palco foi maravilhoso porque eu vi que valeu a pena todo o trabalho 
feito e o esforço, pelas pessoas terem aplaudido e por conhecer coisas 
novas.”



  

5º Seminário de Arte Têxtil
palestra da designer Goya Lopes

Assistindo a palestra de Goya Lopes os 
alunos vibraram quando ela falou que 
parte de estudos sobre pré-história, 
arte rupestre e símbolos da cultura 
africana, mostrou sua pesquisa sobre 
ícones religiosos afro-brasileiros, pois 
sobre tudo isto tínhamos pesquisado 
em sala de aula. Foi um atestado tipo 
“eu  conheço!”
Alguns alunos chegaram a verbalizar: 
professora isto a gente sabe, isto nós 
estudamos.
Em uma palestra para adultos, 
estudantes adolescentes se sentiram 
em casa, em condição de dialogar: isto 
é sentir-se cidadão. 



  

As capulanas, nós e nossas famílias

Lucas Moura 
participou do 
projeto Maciene 
em Moçambique , 
como fotógrafo 
da equipe. 
Sabendo do 
nosso projeto, 
foi à Escola para 
fotografar as 
capulanas, nós e 
nossas famílias. 



  

As capulanas, nós e nossas famílias

“Vou lembrar por muito tempo eu vestida com a 
minha capulana , que eu fiz” Tatiana Krausen



  

As capulanas, nós e nossas famílias

“...a emoção foi maravilhosa, porque eu nunca tive uma 
oportunidade de representar o povo africano, foi muito 
bom... espero participar de outras atividades sobre a 
África.” E lisângela Felizardo



  

As capulanas, nós e nossas famílias

“Minha capulana foi feita com bastaste disposição e força de 
vontade. As cores que eu usei no tecido verde foram azul e 
varmelho.” Tuane Bitancourt



  

As capulanas, nós e nossas famílias

“...a emoção foi muito grande por poder representar um 
pais africano, e cada vez que olhamos as fotos recordamos 
essa atividade e damos um sorriso muito grande.” Maria 
dos S antos da S ilva
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A exposição Capulanas: nós e nossas famílias, com 
as fotos de Lucas Moura,  ocorreu no espaço 

disponível na Escola: o refeitório.

“as fotos representam os momentos felizes na vida da gente e 
especialmente com a família. Quanto às capulanas, estavam 
bem coloridas, com cores que retratam a África.”  Vô Bitenca
 



  

A exposição Capulanas: nós e nossas famílias, com 
as fotos de Lucas Moura,  ocorreu no espaço 

disponível na Escola: o refeitório.

“Amei as fotos pela beleza das “gentes” fotografadas, mas 
mais, muito mais pelo trabalho de excelência realizado nas 
roupas pelos alunos.”  S ofia Cavedon 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

“A história de um homem é sempre 
mal contada. Porque a pessoa é, em 
todo o tempo, ainda nascente. 
Ninguém segue uma única vida, todos 
se multiplicam em diversos e 
transmutáveis homens”

Mia Couto – O apocalipse privado do tio Jegue. 
In Cada Homem é uma Raça


