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África com cidades e reinos antigos (localização aproximada). 

Para início de conversa... 
 
 

Por vezes, quando nos referimos à África, falamos como se esta fosse um país, 

distante de nós, onde habitam os mais fantásticos animais selvagens e tribos que pouco 

tiveram contato com “brancos”, já que todos são negros. O primeiro equívoco é não 

compreender que África é um continente, composto hoje por 47 países, cada um com seu 

idioma, seu clima, sua culinária, seus costumes, isto é, cada um com sua cultura. E quem 

pensa que ela está muito distante da cultura brasileira se engana, pois há muito de África no 

nosso vocabulário, como cafuné, camundongo, cachimbo, há também na nossa música, na 

dança, na religiosidade, nas tecnologias, na cor da pele.  

Outro equívoco é quando falamos de Egito, Faraó, Cleópatra e não os localizamos 

na África... Pois é, o Egito fica na África! E se engana mais ainda quem pensa que não 

houve comunicação entre os povos de outras regiões com o Egito Antigo, à época muito 

desenvolvido e com técnicas construtivas avançadíssimas. Há quem acredite que as 

pirâmides de Gizé tenham sido construídas por ETs! Para muitos é dificílimo acreditar que 

negros africanos possam ser inteligentes, hábeis, capazes. Que tolice! Certamente não 

sabem que a humanidade surgiu lá, assim como a primeira universidade do mundo, em 

Tombuctu.  
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A Arte do Egito Antigo 

 
O Egito foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A cultura egípcia 

desenvolveu-se desde aproximadamente 3000 a.C. até o século IV d.C., e floresceu em 

torno do Rio Nilo com uma organização social complexa, a religião permeando todos os 

setores da vida. O Rio Nilo, responsável pela fertilização do solo árido africano, 

possibilitou o desenvolvimento da agricultura e criação de gado. Do ponto de vista 

geográfico, o antigo Egito se dividia em duas extensas regiões, o Alto Egito e o Baixo 

Egito. 

O Egito foi sempre uma monarquia absoluta. O Faraó era o centro de tudo. Era 

considerado um Deus vivo que, após sua morte, retornaria ao mundo dos deuses. Era 

chamado o Filho do Sol e representava os poderes religiosos, político e militar, e tinha o 

dever de manter o equilíbrio cósmico e, portanto, o ótimo funcionamento do país. A vida 

política, social e econômica do Egito antigo estava dominada pela religião e organizava-se 

segundo uma estrutura piramidal. O topo era reservado à figura do Faraó e à família real. 

Abaixo dele, situavam-se o vizir, o responsável pelo correto funcionamento da 

administração interna do reino, os altos funcionários e os sacerdotes, depois vinham os 

soldados, os escribas, os comerciantes, os médicos, os artesãos, os agricultores e, 

finalmente, os escravos e os servos.                            

Eles acreditavam na vida após a morte. Por isso a arte estava estreitamente 

relacionada com a religião e poder e era utilizada para realçar e distinguir seus principais 

representantes. Possuíam várias divindades como: a vaca, rato, ganso, hipopótamo, 

crocodilos, etc. 

Quando o Faraó morria, seu corpo era embalsamado e levado para uma pirâmide 

ou construção funerária especial, porque havia preocupação de conservar o corpo do Faraó 

morto e seu rico tesouro de possíveis saques e roubos. Se a múmia fosse violada, a alma 

não se incorporaria nunca mais. Daí a necessidade de se fazer túmulos com material 

durável e eterno.  

 

 

 

 
 

Mumificação: é o processo de embalsamento para o corpo durar para sempre. 
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Arquitetura 

 Tudo o que sabemos hoje sobre o Egito nos foi possível conhecer por causa da 

durabilidade da arquitetura egípcia. Os egípcios desenvolveram vários conhecimentos 

matemáticos. Com isso, conseguiram erguer obras que sobrevivem até os dias de hoje. 

Templos, palácios e pirâmides foram construídos em homenagem aos Deuses e aos Faraós. 

Eram grandiosos e imponentes, pois deviam mostrar todo poder do Faraó. Construídos 

com blocos de pedra, utilizando mão-de-obra escrava para o trabalho pesado, estas 

construções apresentam formas rígidas e geométricas. Toda decoração interna e externa era 

produzida pelos artistas da sociedade.  

Um dos exemplos mais importantes dessas construções são as pirâmides de Gizé. 

Por ordem dos Faraós Quéops, Quéfren e 

Miquerinos, foram construídas essas três pirâmides no 

deserto de Gizé para abrigar seus restos mortais. A 

maior delas, a de Quéops, tem 146 metros de altura e 

ocupa uma área de 54.300 metros quadrados. Para 

erguer estes edifícios os egípcios não utilizaram 

nenhum tipo de argamassa (tipo de cimento utilizado 

para juntar tijolos nas construções atuais). Todas as pedras foram perfeitamente encaixadas 

formando as paredes.  

Outro exemplo significativo da arquitetura egípcia é Abu-Simbel, um complexo 

arqueológico constituído por dois grandes templos escavados na rocha, situados no sul do 

Egito. Os templos foram construídos por ordem 

do Faraó Ramsés II. A construção começou a 

cerca de 1284 a.C. e terminou aproximadamente 

vinte anos mais tarde. Nestes espaços, a arte 

demostrava o poder do Faraó através de 

gigantescas estátuas e imensas colunas. Com o 

tempo, os templos ficaram cobertos de areia, o 

que provocou o seu esquecimento. Em 1813, um 

pesquisador suíço descobriu o friso do topo do 

templo, mas somente quatro anos depois foi possível entrar no edifício e descobrir seus 

tesouros escondidos.  

Além das pirâmides, outras construções são encontradas, como as Mastabas, túmulos 

destinados à nobreza construídos uns ao lado dos outros. Elas eram origem às pirâmides.   
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Esfinge 
A esfinge é, tradicionalmente, uma criatura mítica com 
o corpo de leão e a cabeça de um humano, um falcão, 
ou um gato. A mitologia egípcia retrata a esfinge como 
uma criatura mística e ancestral, geralmente 
representada com um leão estendido, com uma cabeça 
humana, geralmente a cabeça de um faraó. Assim como 
as pirâmides, também simbolizavam uma demonstração 
extrema de poder. Eram consideradas guardiãs. A maior 
e mais famosa é a esfinge do planalto de Gizé. Acredita-
se que essa esfinge carrega o rosto do faraó Quefrén, 
sendo datada entre 2723 a.C. a 2563 a.C. 

Já os Hipogeus, são túmulos escavados nas rochas, destinados ao povo. 

Os Templos eram enormes edifícios, e neles os fiéis só tinham acesso ao pátio, do qual 

assistiam às cerimônias. O santuário era o local mais importante, destinado à estátua da 

divindade, mergulhada em densa penumbra. Os mais significativos são os em Karnac e 

Luxor, ambos dedicados ao deus Amon. 

 

                              
          
 
 
 
 
 
 
 

Mastaba                                                                 Hipogeu 
 

 

 

Escultura 

 

 A escultura é uma das mais importantes manifestações da arte 

egípcia no Antigo Império, pois possuía uma função de representação 

política e religiosa. Apesar das muitas regras existentes para a 

produção deste tipo de arte, os escultores elaboravam figuras bastante 

expressivas. Os egípcios acreditavam que, além de preservar o corpo 

dos mortos com a mumificação, era importante encomendar a um 

artista uma escultura que reproduzisse seus traços físicos. E esta ideia 

não servia apenas para a representação dos mortos! Todas as 
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esculturas produzidas deviam revelar as características do retratado, com fisionomia, traços 

raciais e condição social.  

Na escultura, Deuses e Faraós possuíam sempre uma impressão de serenidade. 

Uma característica importante das esculturas é o modo como eram representadas de frente, 

com rigidez e sem expressar emoções ou movimentos. Proporção e medida não eram 

respeitadas, uma vez que as esculturas pretendiam traduzir grandiosidade e força. Além de 

pessoas, os artistas egípcios produziam esculturas de animais, máscaras e relevos nas 

paredes dos edifícios. Nas tumbas de vários Faraós foram 

encontradas diversas esculturas em ouro. Os artistas egípcios 

conheciam muito bem as técnicas de trabalho artístico em ouro. 

Faziam estatuetas representando Deuses e Deusas. O ouro 

também era utilizado para fazer máscaras mortuárias que 

serviam de proteção para o rosto da múmia.  

As esculturas, em geral, eram rígidas porque eram feitas 

em monoblocos (num só bloco). Para os egípcios, a palavra 

escultor era: “Aquele que mantém vivo”. A escultura é, 

portanto, maciça, sem muitas reentrâncias na pedra.  

 A imagem do Faraó era esculpida em granito (uma pedra 

que tem grande durabilidade) e a escultura era colocada na 

tumba do Faraó, pois os egípcios acreditavam que a alma do Faraó se manteria viva na 

imagem. 
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Lei da Frontalidade  

  
Segundo esta regra, o tronco e um dos olhos do 
retratado deveriam ser desenhados de frente para o 
observador, enquanto a cabeça, os pés e as pernas 
deviam ser desenhados de perfil, isto é, de lado. Esta 
regra também determinava que as características mais 
marcantes dos seres retratados deveriam estar na 
pintura, para que fosse fácil entender a imagem. 

Peso da Alma 
 
 
Segundo esta regra, uma hierarquia deveria ser seguida. 
Quanto mais importante uma pessoa fosse, maior ela 
deveria ser pintada. Faraó (ou Deus representado), 
rainha (príncipe), sacerdotes, servos e o povo. O povo 
ou os servos deveriam ser pintados como se estivessem 
reverenciando ou adorando o Faraó.  

Pintura 

 

A pintura egípcia é essencialmente simbólica, tem a função de representar 

simbolicamente as figuras. Apesar de não apresentar semelhança extrema com a realidade, a 

pintura no Egito Antigo nunca deixou de destacar as características marcantes da pessoa 

representada. Nessas representações as áreas são bem definidas e o tamanho e posição das 

figuras na imagem são estipulados segundo regras hierárquicas. Os traços são estilizados e 

rígidos, as formas são bidimensionais (ausência de volume), e a cor é aplicada em manchas 

uniformes. 

Para dar uniformidade e padrão à produção dessas imagens, os pintores egípcios 

estabeleceram regras na pintura que foram seguidas durante muito tempo. As principais são 

a Lei da Frontalidade e o Peso da Alma. 

A pintura é realizada nas paredes internas das pirâmides, nos palácios, nos templos 

e sarcófagos. São temas as cenas da vida da época, o dia a dia no Egito, as cenas do Faraó 

com suas esposas e cenas com os Deuses. 
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Outras características da pintura Egípcia 

 

• Decoração sempre com sentido religioso; 

• Figuras estilizadas; 

• Repetição de imagens e elementos; 

• Figuras humanas colocadas no mesmo plano como se estivessem enfileiradas numa 

mesma linha; 

• Homens pintados de marrom avermelhado e as mulheres de ocre; 

• O tamanho das pessoas representadas varia de acordo com sua posição social; 

• Céu e mar pintados sempre de azul; 

• Formas piramidais, simétricas; 

• Figuras rígidas e em absoluto repouso. 

 

Os túmulos eram inteiramente 

decorados com pinturas. Essas 

pinturas ilustravam a vida do morto 

aqui na terra e contavam a vida que 

esperavam levar em outro mundo. Nos 

sarcófagos foram encontrados rolos de 

papiros com orações escritas em 

hieróglifos, que era a escrita sagrada e 

ilustrados com figuras simbólicas. 

Esses papiros escritos e essas pinturas 

nas paredes são conhecidos como 

“Livro dos Mortos”. Os hieróglifos 

surgiram a partir de pictogramas, que 

são figuras estilizadas. Hoje em dia, os 

egiptólogos decifram esses sinais e suas 

simbologias. 
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Exercícios 

 

 

1. Responda as perguntas abaixo: 

 

a) Como eram as construções no Egito Antigo? Quais materiais eram utilizados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Qual a função das pirâmides? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) Qual era a importância da escultura para a cultura egípcia?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d) Como eram as esculturas no Egito antigo? Descreva apontando características. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

e) O que é Lei da Frontalidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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f) As figuras representadas nas pinturas egípcias eram dimensionadas conforme sua 

importância. Como se pode chamar esta regra?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.  Algumas pinturas no Egito Antigo representavam cenas do cotidiano dos faraós. Como 

um desafio para a imaginação, represente no espaço abaixo, utilizando as regras da Lei da 

Frontalidade e do Peso da Alma, uma cena do seu dia-a-dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. Após a leitura do texto acima, observe as imagens, identifique-as e escreva suas 
características. 
 

a.                                                             

            

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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b. 

       

     
 

 

c.  

                                                  

   
 

 

d. 

.  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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Império é uma unidade política que 
congrega várias outras unidades, 
que podem ser compostas por 
povos diferentes entre si, que 
mantêm suas formas de governar 
locais, mas prestam obediência ao 
poder central, controlado pelo 
chefe de todos os chefes. 

 

Um grupo étnico é um grupo 
de pessoas que se 
identificam umas com as 
outras, ou são identificadas 
como tal por terceiros, com 
base em semelhanças 
culturais ou biológicas, ou 
ambas, reais ou presumidas. 

Assim como os 
tuaregues e os 
azenegues, os berberes 
eram povos nômades 
islamizados que viviam 
no deserto do Saara. 

Conhecendo um pouco mais sobre a África Negra... 

 

 

É do lado ocidental do deserto do Saara que a nossa história se liga a outro rio, o 

Níger (ver mapa da página 2). Foi nesta região que se formaram os impérios antigos de 

Gana (século VI a XIII), Mali (séculos XIII a XVII) e 

Songai (século XVII a XVIII). Assim como o Nilo, o Rio 

Níger e seus afluentes e canais fertilizavam a região vizinha 

ao Saara e serviam como vias de locomoção, o que 

favoreciam as atividades comerciais.  

As caravanas que ali passavam eram a principal 

causa da prosperidade do local. Diferentes grupos habitavam e transitavam na região 

apoiadas pela fertilidade das terras ao redor do rio Níger. Do século XII ao XIX d.C. a 

cidade mais famosa dessa região foi Tombuctu. 

Vários grupos étnicos habitavam a região e conviviam pacificamente respeitando 

suas diferenças de costumes e línguas. Eram grupos poliglotas, isto é, 

falavam dois ou três idiomas. 

Esses impérios foram formados com o encontro de povos que 

migraram para África através do Mar Mediterrâneo e povoaram o 

norte. Antes do nascimento de Cristo, gregos e fenícios já circulavam 

pela região. Com o império romano no século IV d.C., o cristianismo 

entra com facilidade nos portos do norte do continente. No século VII, os árabes 

dominam a região e se espalharam para o Oriente e o Ocidente da África, levando o 

islamismo. Seus ensinamentos foram levados por exércitos e pregadores, uns submetendo 

os povos, outros os convencendo de suas ideias, seus valores e suas crenças. Mas foram os 

mercadores que vinham de fora os principais intermediadores das trocas culturais.    

 O contato com povos que vieram de fora pelo oceano atlântico se deu muito 

depois, somente no século XV, quando a costa atlântica do continente começou a ser 

explorada por navegadores portugueses. Nesse litoral os 

portugueses entraram em contato com povos berberes 

islamizados, que foram muitas vezes atacados e aprisionados para 

abastecerem os mercados de escravos de Portugal, da Espanha ou 

do norte da África. À medida que alcançavam as regiões mais ao sul, encontravam novos 

povos, negros, que chamavam de etíopes. E conforme estabeleciam comércio sempre nas 
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“O golfo da Guiné e as ilhas de Cabo Verde 

foram alcançados em 1455-56, a Serra Leoa, 

em 1460 – ano da morte de Henrique, o 

Navegador –, e Gana, São Tomé e Nigéria, 

em 1471-72. Dez anos depois, Diogo Cão 

chega à foz do rio Congo e instala na margem 

meridional uma pedra gravada com o brasão 

real: é o Padrão de São Jorge. Em 1486, os 

portugueses retornam à Nigéria com um 

efetivo mais numeroso. É criado um 

estabelecimento permanente e são 

desenvolvidas relações com o rei, o Obá do 

Benin. Uma embaixada africana é aberta em 

Lisboa para favorecer os contatos comerciais. 

Nesse mesmo ano, Bartolomeu Dias dobra o 

cabo da Boa Esperança e entra no oceano 

Índico. A rota das Índias se abre para o Vasco 

da Gama, que alcança Calcutá em 1498.”  

Fonte: Nelson Aguilar (org). Mostra do 

Redescobrimento: Arte Afro-brasileira. 

Fundação Bienal de São Paulo. – São Paulo: 

Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais, 

2000. 

 

mesmas regiões e povos, os portugueses construíam diversas fortalezas, em vez de 

comerciar de suas embarcações.  

 

As Artes da África Negra e suas projeções na Arte Brasileira 

 

 

 O rei de Portugal Henrique, o Navegador, (1394-1460), incentivou a navegação e o 

desenvolvimento de instrumentos e cálculos náuticos. Começou a compreender melhor as 

correntes de ventos e marinhas no oceano atlântico e a construir embarcações mais velozes 

e aperfeiçoadas. O contorno do Cabo Bojador (ver mapa da página 2), no noroeste da 

África, pelas caravelas portuguesas em 1434 e, dez anos depois, a descoberta de uma rota 

para os Açores, permitiram o retorno das embarcações a Portugal e, assim, abriram novos 

horizontes culturais. É a partir daí que a história das civilizações africanas, europeias e 

ameríndias se encontram. 

 O contato com os grandes reinos africanos permitiu a troca com culturas seculares, 

que, progressivamente, estendeu-se do norte ao sul, do 

oeste para o leste e, depois, na direção das Índias. 

 A descoberta da América em 1492 e a do Brasil 

anos depois favoreceram as trocas comerciais entre os 

continentes e permitiram a mistura de culturas. É a 

partir daí que, ao longo de séculos, civilizações 

africanas impregnaram o Brasil de tradições ainda 

vivas hoje em dia. 

 Tratando-se do que chamamos de Arte, é 

importante ressaltar o olhar que devemos ter sobre as 

produções culturais africanas. As diferentes definições 

do que é Arte ainda não dão conta dessas produções, 

apesar de nós a considerarmos e chamarmos de objeto 

de arte. Ou seja, temos tendência a projetar nas 

produções de outras culturas o conhecimento que 

temos da nossa. Assim, tiramos conclusões 

precipitadas de algo que não conhecemos. Como os 

hieróglifos egípcios, o objeto africano é semelhante a 

uma figura simbólica que tem um significado, no 
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entanto, não temos a chave para decifrá-lo. Dessa forma, há a necessidade de uma 

iniciação.  

 Na África negra, a imagem e a representação estão ligadas a uma mensagem 

social, educativa, humana, constantemente resumida num provérbio que invoca 

algum tipo de comportamento. Não imitando o real, os objetos são estilizados, ou 

seja, simplificados e geometrizados, pois fazem referência ao sobrenatural, ao 

mundo dos espíritos dos seus antepassados. O objeto de arte africano tem sempre 

um lado enigmático, abrindo espaço para o desconhecido. 

 Assim, artes africanas são o resultado de um processo altamente intelectual, pois 

são a representação de valores e conceitos através da escultura, máscara, escarificações. 

 

Arte dos Reinos de África 

 

 Trataremos de alguns exemplos das artes do Reino Kongo (Congo) e do Reino 

Iorubá, os quais tiveram relações com o Brasil a partir do século XVI. 

 O reino Kongo foi uma das civilizações com mais prestígio na África Central, pois 

teve influência sobre os povos da região. A história desse reino é reconstituída a partir de 

relatos feitos por europeus, que registaram também a história oral dos povos locais, 

constituídos por grupos vindos do noroeste, da outra margem do rio Congo. O seu 

declínio coincidiu com a o início da colonização portuguesa, no entanto, a cultura kongo 

sobreviveu de maneira diversa do outro lado do Atlântico, pois, como exemplo, um terço 

da população negra dos Estados Unidos e do Haiti seria de origem congolesa ou angolana. 
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Mitos são histórias que explicam a origem de 
coisas diversas, como a criação do mundo, das 
plantas e dos animais, do homem e da vida em 
grupo. Os mitos buscam dar explicações que 
valem para todos a ele ligados e que atribuem 
identidades a essas pessoas. Os mitos se 
apresentam como verdades absolutas, mesmo 
recorrendo à linguagem dos símbolos, mas são 
reformulados conforme as circunstâncias da 
vida dos homens que os repetem, sem deixar 
de alterá-los quando preciso. 

Obá é o título 
do principal 
chefe do reino. 

Rei iorubá usando adé, 
símbolo do seu poder.  

Adés são coroas feitas de contas 
de coral, cobrindo o rosto do 
oni. Foram um dos principais 
símbolos do poder disseminados 
junto com o sistema de 
monarquia divina. Esta se 
caracterizava pela estreita ligação 
do oni com as divindades, sendo 
por elas escolhido e servindo de 
seu intermediário com a 
comunidade que governava. 

O Reino Iorubá era menos imponente que o Kongo, no entanto, teve sua grandeza 

e, de certa forma, a sua cultura constituiu, inicialmente, assim como a dos indígenas e dos 

portugueses, a cultura brasileira.  

Uma civilização de cultura oral, isto é, seus conhecimentos, história, regras, 

costumes eram passados de geração em geração através de contos, cantos e mitos, e por 

isso não existem textos escritos que deem informações 

detalhadas de como viviam povos do passado. São os 

vestígios arqueológicos de caminhos calçados e muros 

de pedra que contam como era o centro dessa 

civilização. Alguns vestígios arqueológicos mais 

importantes dessa região estão em Ifé, terra dos 

iorubás e ponto de ligação da zona da floresta com a 

bacia do rio Níger. Conforme relatos orais, um líder 

divinizado chamado Odudua foi o responsável pela prosperidade de Ilê Ifé, cidade-Estado 

onde vigorou um sistema político-religioso adotado depois por várias outras cidades e 

reinos dessa área. Acredita-se que Odudua tenha vivido em algum 

momento entre os séculos VIII e XIII de nossa era, mas a veracidade 

de sua existência não pode ser confirmada. 

Em Ilê Ifé foi criada uma monarquia divina, dirigida pelo oni, 

representante da divindade e também governante da comunidade, 

composta por várias aldeias, cada qual com seu chefe, que cuidava dos 

membros mas prestava obediência ao oni. Todos os obás dos reinos 

iorubás diziam que seus antepassados haviam saído de 

Ifé, sendo membros de uma mesma família real. O oni, 

ou obá de Ifé, tinha ascendência espiritual em quase 

todos os reinos iorubás (o reino Oió não o aceitava) e era ele quem 

distribuía os símbolos reais. 

Muito do que sabemos sobre Ifé nos foi contado por cabeças e 

placas esculpidas e moldadas em metal, que datam dos séculos XV e 

XVI, época em que os portugueses chegaram a essa região da África. 

Não se sabe como foram desenvolvidas as técnicas empregadas na 

feitura desses objetos – hoje em dia considerados obras de artes de 

rara qualidade – nem por que eles deixaram de ser feitos. As placas 
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Estatueta funerária ntadi 
Kongo – Norte de Angola  

Barrete Real mpu 
Kongo – República 
Democrática do Congo 

Grupo funerário Kongo – 
República Democrática do 
Congo 

Garrafa funerária 
mbwada – 
Kongo/República 
Democrática do 
Congo 

retratavam situações da vida desses povos e decoravam os palácios reais, contando as 

histórias que foram passadas de geração em geração e falam do papel de heróis fundadores 

de novas cidades e reinos, a partir da origem comum em Ifé, com Odudua.  

 

Artes funerárias Kongo 

 

 Antigamente, o rei era a autoridade suprema e 

o terapeuta sagrado de toda nação Kongo, pois era um 

curandeiro de dimensão cósmica, capaz de fazer 

chover através de certos ritos. Este rei sagrado não 

existe mais, e sua temível força espiritual e mística só é 

perceptível através dos objetos funerários. Esses 

objetos aparecem em pedra, madeira e cerâmica, e 

eram colocados sobre os túmulos dos chefes de família 

ou de clã. Observemos a escultura de pedra ao lado, 

geralmente conhecida como ntadi, que significa “aquele que vigia e guarda” 

ou o “duplo” do chefe, ou ainda um objeto em 

homenagem à memória de um antepassado 

exemplar. Sua mão sobre a perna faz referência 

à justiça. Sua mão apontando para baixo indica 

a passagem para o mundo dos espíritos e dos 

ancestrais. Na cabeça, usa um barrete real mpu 

feito de fibras e enfeitado com quatro garras de 

leopardo, como o exemplo ao lado. Outro tipo 

de estátua é a policromada, isto é, colorida 

com várias cores, feita em madeira que ornavam túmulos de 

homens e mulheres. A exemplo, a figura abaixo mostra uma 

mulher e criança, ambas com barrete cerimonial. A mulher sentada sobre um baú, com 

ornamentos no pulso, braço, pescoço e tornozelos indicam sobre a sua importância. 

Ambas mostram mutilações nos dentes, característica da etnia kongo, e olhos arregalados, 

abertos para o mundo invisível. No busto da mulher percebemos um motivo geométrico 

característico dos marfins e tecidos kongo. Entre os objetos funerários frequentes estão as 
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Bengala de chefe mvwala – 
Kongo/ República 
Democrática do Congo 

Cetro real Kongo– 
República Democrática do 
Congo 

garrafas feitas de terracota com motivos geométricos, que mantém relação com as quatros 

etapas do sol, símbolo de renascimento.   

As máscaras, feições dos espíritos 

 

 Nas etnias Woyo e Vili da região oceânica do reino Kongo, as máscaras 

ndunga são coloridas e representam o mundo visível. São apresentadas por 

meio da dança, e quem as usa representa uma autoridade dos espíritos na terra. 

Suas saídas aconteciam em eventos importantes, em investidura (posse) dos 

chefes ou em seus funerais. As máscaras ndunga reproduzem diferentes 

expressões humanas. Dentre estas, uma evocam o riso, com a boca pintadade 

vermelho, e a outra o pavor de contarir varíola, com pintura de pintas coloridas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Já a célebre máscara vili de rosto duplo, o adorno de 

penas de abutre e de outras aves de rapina, que envolve todo o 

corpo do dançarino, sugere ao mesmo tempo a morte e o bem-

estar.  

 

A Arte da corte 

 

 

  A arte da corte está presente nos cetros, nos abanadores 

de moscas, nas espadas, nos tecidos e instrumentos musicais. 

Alguns foram esculpidos em marfim, que era um material 

precioso e com o tempo e o uso ia adquirido um aspecto 

avermelhado, conferindo à peça mais beleza. Os cetros eram, 

geralmente, a figura de uma mulher ajoelhada e coma ponta de 

ferro, e usados em cerimônias destinadas à assegurar o controle 
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Portadoras de cálice – Iorubá. 
Sudoeste da Nigéria. Madeira. 
 

As mulheres colocadas na 
posição de suplicantes 
apresentam uma oferenda 
ao babalaô consultado 
para a adivinhação de Ifá. 
As escarificações corporais 
colocam as joias em 
evidência, em particular o 
amuleto islâmico 
triangular. 
 
 

Bastão de dança, Oshe Shango – 
Iorubá. Sudoeste da Nigéria. 
Madeira. 
 

Os emblemas consagrados de 
Xangô, orixá do trovão, 
representam com maior 
frequência uma mulher com 
seu filho e não a divindade. 
Colocado sobre um altar de 
Xangô, o Oshe foi decorado 
com pérolas vermelhas de 
devotos. 
 
 

Máscara Egungum – Iorubá, 
Oió. Sudoeste da Nigéria. 
Tecido e cauris. 
 

Egungum, que significa 
“poderes ocultos”, está 
ligado ao culto dos 
ancestrais, os quais se 
comunicam por ocasião 
de danças giratórias 
bastante ritmadas e com 
grandes revoadas de 
tecidos. 
 
 

do rei sobre seus territórios. Era um instrumento de comunicação e um símbolo de 

legitimidade reunindo os ancestrais aos vivos. 

 

As esculturas, máscara e os orixás do reino Iorubá da África Ocidental 

 

 As esculturas do reino Iorubá remontam o panteão de dividades chamado 

de orixás e contam suas histórias. Os deuses, ou orixás, cultuados em África foram 

trazidos na memória das pessoas que vieram escravizadas para o Brasil e para 

outras regiões da América. Sincretismos, isto é, o contato e a mistura de culturas 

diferentes e encontram uma correspondência entre seus deuses e santos, foi o que 

aconteceu entre os atributos dos orixás e dos santos cristãos. Como exemplo, a Virgem 

Maria foi identificada com Oxum, a deusa dos rios, conhecida por sua doçura e bondade. 
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Máscara Gelede – Iorubá, Oió. 
Sudoeste da Nigéria. Madeira. Século 
XIX. 
 

O requinte de execução dessa 
máscara feminina, outrora 
enfeitada de espelhos sobre a 
nuca, atesta a herança artística 
de Ifé entre os Iorubá. 
 
 

Não temos aqui a intenção de esmiuçar as 

características de cada orixá, mesmo que estas tenha uma 

ligação profunda com a representação apresentada na 

escultura.  

Trataremos de questões mais gerais sobre a arte e 

a cultura, e as semelhanças com a nossa, traçando uma 

ligação história e artística com essas civilizações. 

Na máscara Geledes ao lado, verificamos a 

aparência humana com escarificações nas bochechas.  

A escarificação é uma técnica de produzir cicatrizes no 

corpo através de instrumentos cortantes. Ela tem  sido 

utilizado por muitas razões e em muitas culturas 

diferentes. Seja como um rito de passagem na 

adolescência, ou para identificar o estado emocional de 

quem a faz, como momentos de tristeza ou de bem-

estar. Ela é comum entre os aborígenes australianos e 

tribos da Nova Guiné. Na África Ocidental e na Nova 

Guiné, bem como no Congo e no sul do Sudão,  ela é muito 

utilizada, principalmente em mulheres,  como forma de beleza. 

 Outra questão que vimos até aqui é a da arte dessas 

civilizações africanas se caracterizarem fortemente pela 

simplificação das formas do real e por esse processo as formas 

artísticas figurativas adquirem um aspecto geometrizado. Essas 

formas também são conhecidas como estilização. Existe ainda a 

geometrização decorativa (abstrata) encontrada em objetos, 

como na garrafa funerária Kongo (pág. 16) e nos tecidos. 
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“Como cultura milenar, a visão do universo 
africano sofreu preconceitos de toda ordem 
e sobreviveu ao aculturamento de outros 
povos. Na história da humanidade nenhuma 
cultura resistiu a tanta adversidade, passando 
da escravidão do povo negro à discriminação 
racial dos nossos dias. Em seu seio está o 
‘código do DNA cultural’ que deu origem ao 
florescimento sem precedentes de 
habilidades humanas na transmissão oral do 
conhecimento. De geração à geração a visão 
de mundo africana tem significado a grande 
herança genética e verdadeiro elo de conexão 
com nossa ancestralidade.  
Na Cosmovisão Africana a beleza da Terra 
inspira a consciência, a imaginação e a 
celebração humana. Seus fundamentos têm 
como base a interação do ser humano com a 
natureza. Todas as formas de vida são 
sagradas. A terra é uma comunidade, uma 
comunhão de seres. Nós, seres humanos, 
devemos reconhecer e respeitar essa 
sacralidade. A vida é uma dádiva, concedida 
igualmente a todos nós. Ela deve ser tratada 
com respeito e com a devida consideração 
pelos outros, incluindo as gerações futuras. 
A vida humana é parte do mistério da 
evolução que se toma consciente de si 
mesma, e inclinamo-nos em sinal de 
humildade diante desse grande mistério. A 
mulher, fonte geradora de vida, tem papel 
especial nesse universo.  
O Axé é a energia vital da vida, força 
dinâmica e poder infinito nas relações 
humanas. A comunidade Terra é um sistema 
complexo e interdependente de forças da 
Natureza, e só pode sobreviver com um 
funcionamento integral e interconectado 
através do Axé. O bem e o mal ou a energia 
positiva e negativa são partes separadas de 
uma mesma realidade que pode ser 
harmonizada. Por fim, na diversidade todas 
as partes do sistema são essenciais para seu 
funcionamento e beleza, formando o 
Universo como um todo único”. Vilma 
Santos de Oliveira. Visão de mundo 
africana. In. 
http://www.folhadelondrina.com.br/opinia
o/visao-de-mundo-africana-446046.html 
 

Arte Afro-brasileira: o que é afinal? 

 

O termo afro-brasileira é um tanto complexo, pois longe de ser apenas um prefixo, 

“afro” nos remete ora à história do escravizado no Brasil, ora à sua condição social, política 

e econômica, ora à sua cosmovisão e religião na nova 

terra. 

Não há como não falar de escravidão, no 

entanto a questão é compreender como tantos 

elementos culturais africanos puderam resistir à ela. 

Certamente, para sobreviver ao cruel regime 

servil, essas pessoas, arrancadas de suas raízes, tinham  

valores profundos, que aqui, no Brasil, foram 

acrescidos a outros. 

Em África, tradicionalmente, as artes eram 

função de membros especiais da comunidade, que, 

acreditava-se ter aprendido os ofício dos espíritos, 

dos ancestrais, e não dos mortais. Por essa razão a 

prática da arte era reservada à linhagem de certas 

famílias em particular. Em certos grupos étnicos, os 

escultores usavam um distintivo de classe e tinham 

uma posição de destaque na corte real. Além do culto 

aos ancestrais, os objetos, que definimos como sendo 

de arte, serviam para cultos a espíritos da natureza, de 

determinados rios, de determinada floresta, de 

determinada montanha da África. 

Entretanto, quando deslocado do contexto 

tradicional, especifíco daquela terra, o objeto de arte 

perde os valores cerimoniais e utilitários e ganha 

outro uso. Ou seja, os objetos que vimos na seção 

anterior, como cetros reais, vestimenta de Obá, 

máscaras cerimoniais perdem sua função no Brasil, e 

só permanencem como obra de arte. 

Assim, a continuidade e a recriação dos 

elementos da arte africana aqui não foi integral, 
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apenas parte dela é reconstruída aqui e revalorizada. Todavia, o campo da religiosidade foi 

o que muito resistiu, no qual se pôde observar tal continuidade. 

Um dos motivos para legitimar e justificar a escravização de negros africanos por 

brancos europeus foi a conversão destes ao catolicismo. A bordo dos navios negreiros 

havia capelas para o batismo antes mesmo da travessia do Atlântico. Chegados ao Brasil, 

eles eram proibidos de praticar suas religiões e sofriam repressão policial para assegurar sua 

conversão. A religião católica era considerada a única e verdadeira, e a dos escravizados 

considerada cultos misteriosos ou superstição. 

No entanto, aceitar a conversão ao catolicismo significava a morte total. Mas essa 

posição não podia ser explícita, ou seja, tinha que escondida ou sofreria as consequências 

com violência e crueldade. Por isso, tiveram que inventar estratégias de resistência e 

sobrevivência. Às vezes, quando o colonizador e mestre autorizava seus escravizados se 

reagruparem com os da mesma nação de origem e se distrair aos domingos, estes 

aproveitavam para louvar seus deuses. E os mestres, ao vê-los dançando e cantando, 

pensavam que era apenas divertimento. Com o tempo, os negros perceberam as 

características da vida dos santos católicos e suas semelhanças com a vida dos orixás e 

voduns. A partir daí, começaram a manipular para dissimular suas verdadeiras crenças e se 

protegerem contra os castigos de seus mestres.  

É dentro dessa correspondência baseada na semelhança das funções dos santos 

católicos e orixás, a qual chamamos de sincretismo, que devemos situar a continuidade das 

artes africanas e o surgimento da arte afro-brasileira. 

Nas primeiras décadas do século XX, a arte afro-brasileira vai se desenvolvendo 

para outros caminhos e dialogando com outras manifestações artísticas. Após a abolição da 

escravatura, que acontecera em 13 de maio de 1888, com assinatura da Lei Áurea pela 

princesa Isabel, houve uma movimentação na literatura, nas artes e no pensamento social 

brasileiro pela busca de uma identidade nacional. Os artistas queriam saber o que era 

genuinamente brasileiro, quais eram as raízes nacionais. Os artistas afro-brasieliros saem do 

anonimato e assumem a categoria de arte popular, como vimos no primeiro trimestre. 

Começam a produzir uma arte não-étnica, com influência dos movimentos artísticos do 

mundo todo, embora conservando os vínculos identitários com suas raízes. Dentre uma 

gama de artistas que se utiliza da temática afro-brasileira de várias formas, os que nos 

importa estudar agora são os artistas negros e mestiços, que utilizam sistemática e 

conscientimente essa temática, como Mestre Didi, Heitor do Prazeres, Rubem Valentim, 

Rosana Paulino, Agnaldo dos Santos e Emanoel Araújo. Os dois primeiros, nós estudamos 
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na apostila do 1º trimestre, os quais você pode conferir nas páginas 12 e 13, no módulo 

sobre arte popular. 

 

 O escultor Agnaldo Manuel dos Santos utilizou-se sistemática e conscientemente 

da temática negra e suas formas, e outras soluções plásticas 

lembram claramente a estatuária de muitos 

estilos da área banto, embora seus símbolos 

remetam quase todos ao mundo religioso 

nagô-yorubá.  

 

 

  

A obra do pintor Rubem Valentim é grandemente baseada na 

temática religiosa nagô-yorubá, no entanto, ela se estrutura em torno do 

construtivismo, movimento artístico brasileiro da década de 1950 que 

tinha como base a abstratação por formas geométricas. Todavia, sua 

linguagem plástica está ligada aos valores míticos da cultura afro-

brasileira. A vivência da cultura da Bahia, juntamente com a influência 

da arte produzida no seu tempo, Valentim cria uma pintura simbólica. 

 

 

 

Já Emanoel Araújo define sua 

escultura como “uma arquitetura de planos 

desenvolvidos com ritmos, tensões e cores. 

Não há aqui nenhuma ligação com o real, e 

sim com o pensamento estético de um 

artista vinculado às suas raízes brasileiras.”  
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Uma das poucas mulheres negras artistas plásticas no Brasil, a 

paulistana Rosana Paulino traz a temática da mulher negra, da busca 

pela identidade feminina, do combate ao preconceito e ao autoritarismo 

sobre a mulher. Sua obra se desenvolve numa busca por seus laços 

ancestrais, em reverência a sua família, com fotografias impressas em pequenas almofadas, 

fazendo ponte com a religião de raiz africana. Essa metáfora guarda a memória do passado, 

os patuás dedicados aos deuses africanos, representados nas almofadinhas, preservam sua 

identidade como mulher negra zelosa de suas raízes. Nas gravuras, denuncia a escravidão. 
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