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AFRICANIAS.COM, a razão de ser 

 

                                                 Yeda Pessoa de Castro (UFBA) 

                                                                   Etnolinguista, 

 Doutora em Línguas Africanas  (CONGO) 

yedapessoa@uol.com.br 

 

 

          O termo africanias para designar o legado linguístico-cultural negroafricano 

nas Américas foi construído pelos pesquisadores da Cátedra Unesco da Universidade 

de Alcalá de Henares, na Espanha, em 1994, liderado, então, pelo cientista político 

Luis Beltrán. No Brasil, a partir daquela definição da antropóloga colombiana Nina 

Friedmann, passou a ser divulgado pelo Núcleo de Estudos Africanos e 

Afrobrasileiros em Línguas e Culturas – NGEALC, criado com a colaboração e um 

grupo de colegas em 2007, na UNEB, juntamente com a Revista eletrônica 

Africanias.com, no momento em que lá estávamos como professora visitante. 

Recentemente, contamos com a valiosa parceria da UFRJ através do Programa 

Africanias idealizado pela Profa. Andrea Adour, na pós-graduação em música.   

 

            Nosso objetivo, tratar de temas históricos e atuais sobre o continente africano 

e suas ligações com o Brasil desde os tempos coloniais,,através de uma linguagem 

crítica e diferenciada da epistemologia europeizante e etnocêntrica que ainda permeia 

os estudos afrobrasileiros, com atenção especail  para todo tipo de injúria, seja ela 

religiosa, racial ou de gênero.  Com a participação efetiva de lideranças tradicionais 

da comunidade negra local como protagonistas desse processo, buscamos valorizar o 

que temos em nós das africanidades que herdamos dos povos negroafricanos trazidos 

na escravidão que, ao longo do tempo, como forma se resistência e continuidade na 

opressão, se transformaram em nossas africanias como uma parte constitutiva da 

etnicidade que nos  identifica como brasileiros na música, na língua, na religiosidade, 

nos modos de ver e ser no mundo, em nossas vozes, falas de afazeres.   
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Tambores africanos no Brasil, mito e linguagem: uma introdução 

 

Eduardo Fonseca de Brito Lyra 

lyra@alternex.com.br  

Regina Meirelles 

reginamariameirelles.santos@gmail.com   

 

 Este trabalho aponta os caminhos percorridos pelos tambores que hoje 

são usados no Brasil, através de seus mitos e linguagem, em caráter introdutório. É 

impossível pensar a cultura brasileira sem o legado africano, e os tambores. Olhamos 

a África, esse enorme continente, em cuja “diáspora, nós poderemos então ver não a 

“raça”, e sim formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes da 

interação entre sistemas comunicativos e contextos que elas não só incorporam, mas 

também modificam e transcendem.” (GILROY, 2012, p. 25) e a resistência que se deu 

nos códigos secretos dos saberes das tradições orais, carregadas pelo corpo, nos 

gestos, nas performances, em ritmos sociais desconhecidos. Expressas também 

através desses mesmos corpos, representando seus mitos, e sobrevivendo através 

deles, com os seus saberes e rituais, no novo mundo. Novas adaptações, com conflitos 

e negociações para tocar os tambores africanos que aqui renasceram, com suas peles 

de animais, troncos escavados, que são a forma de representar seus ancestrais em 

cultos que se relacionam com o ritmo social, as línguas tonais, e toda herança 

transportada e aqui ressignificada. Todas essas possibilidades rítmicas intrínsecas à 

vida cotidiana, em registros de diferentes alturas de som que são expressáveis com 

profundidade emocional através dos sons de tambores. Tradições que foram aqui 

aprisionadas, transplantadas, e que resistiram, se misturaram e teve novos códigos; e 

chega até nós de diversas formas, na principal delas, nos tambores tocados nas 

religiões de matrizes africanas no Brasil; quando eles se juntam às danças e mitos dos 

orixás, os tambores são o meio de comunicação com as potências sobre-humanas 

desses cultos. Como nos explica Agawu (1995, p.6), por não possuir uma palavra para 

ritmo, não quer dizer que não conhecem esse elemento. Para eles, o ritmo está na vida 

como um todo, associado às suas ações cotidianas, prospectado em diversos níveis, 

principalmente na fala de sua língua-mãe. Poesia e música, tambores e dança, canto e 

fala. A noção de unidade está na formação filosófica e religiosa desses povos. A 

linguagem, ou linguagens que aqui foram retraduzidas, ou reproduzidas, estão nas 

expressões artísticas do Brasil como um todo, em especial, na música que se produziu 

até hoje. Um imenso legado, que os povos africanos aqui escravizados produziram e 

que precisamos conhecer mais. 
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Jogos de cognição: quem aprende, quem não aprende e porque não aprende? O 

racismo estrutural como inviabilizador para o ensino e aprendizagem da 

Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental  

 

Erivelton Thomaz da Silva 

ton.educ@hotmail.com 

 

 

Partindo de nossas vivências com jogos africanos, desde de o ano de 2011 em 

escolas públicas no Estado do Rio de Janeiro, pudemos observar durante esse período, 

algumas questões que emergiram a partir das situações de jogo com as crianças. Essas 

observações nos levaram a construir algumas hipóteses alinhadas às possíveis causas 

e efeitos do baixo rendimento escolar de grupos específicos. Dessa forma, o presente 

artigo traz como objetivo precípuo, a apresentação dos métodos analíticos utilizados 

para as nossas considerações, a respeito do que nos foi sinalizado. Ressaltamos, que 

não faz parte das nossas intenções a apresentação das possibilidades de ensino e 

aprendizagem da matemática, por meio das oficinas com jogos. É de fundamental 

importância também, ratificarmos a relevância da Lei Federal 10.639/03 como aporte 

legal para o bom desenvolvimento de nossos trabalhos, assim como, a filosofia 

afroperspectivista (NOGUERA, 2011), nosso principal aporte teórico-filosófico. Por 

fim, entendemos que uma visão mais ampla das relações estabelecidas entre grupos de 

crianças, a partir de um entendimento mais apurado, acerca da ordem estrutural racial 

que privilegia um fenótipo específico (SCHUCMAN, 2012) é possível contribuirmos 

para intervenções mais pontuais e eficazes no campo da educação. 

 

 

  



5 
 

Revisitando Zaíra de Oliveira: memória e esquecimento 

 

Victor Emmanuel Teixeira Mendes Abalada 

vicmanu43@gmail.com 

Daniel Salgado da Luz Moreira 

salgadodaluz@gmail.com 

Andrea Albuquerque Adour da Camara 

andreaadour@musica.ufrj.br 

 

Ao se pesquisar acerca da inauguração do Salão de Concertos do Instituto 

Nacional de Música, atual Salão Leopoldo Miguez, a 09 de novembro de 1922, uma 

presença no evento norteou os rumos traçados pelos estudos a partir daquele 

momento. Identificada como Izaíra de Oliveira no programa do concerto da referida 

inauguração, disponível no acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno, a trajetória de 

uma única soprano negra a se apresentar em evento de tamanha importância passou, 

então, a definir-se como o foco de estudo. Revisitar o que parecia uma personagem 

absolutamente desconhecida levou a questionar-se acerca dos mecanismos de 

memória e esquecimento, pautando-se nos conceitos de memória coletiva e social 

trabalhados por Maurice Halbwachs. Tais conceitos tiveram sua relevância reforçada 

ao perceber-se, pautando-se nas múltiplas grafias do nome utilizadas em periódicos de 

época disponíveis na Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que a cantora em 

questão tratava-se, na verdade, de Zaíra de Oliveira. Zaíra teve destacada carreira 

dividindo-se entre o erudito e o popular, o que, em parte, demonstra as tênues 

fronteiras entre os gêneros na época. Laureada com primeiro prêmio de canto em 

concurso do Instituto Nacional de Música, apresentou-se, na década de 1920, no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro em mais de uma ocasião, estreou diversas peças 

de Eduardo Souto, além de ter tido destacada atuação como intérprete de música 

popular, com diversos 78 gravados, incluindo numerosas composições de Donga, que 

veio a ser seu marido. No entanto, apenas estudos voltados para a música popular 

parecem lhe dedicar maior atenção, nem que esta se deva por seu matrimônio com tão 

icônica figura na sedimentação do samba como ritmo nacional. De tal modo, este 

trabalho propõe revisitar a história da cantora, buscando os elementos da construção 

de um silenciamento, enquanto põe em evidência, e como contraponto, sua 

significativa contribuição para a música brasileira. 
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CANTIGA PRAIANA – a redescoberta do cancioneiro de Eduardo Souto e seu 

tratamento para apresentação em concerto. 

 

Lenine Santos 

leninealves@gmail.com 

 

O compositor, pianista e maestro Eduardo Souto (1882-1942) foi um dos 

expoentes da música popular urbana no início do Séc. XX e, assim como seus 

contemporâneos Pixinguinha (1897-1973) e Ernesto Nazareth (1863-1934), é um dos 

pilares da evolução de sua linguagem, tanto instrumental quanto vocal. Embora sua 

obra pianística ainda se mantenha em evidência, seu cancioneiro se encontra em 

injusto ostracismo, considerada a evidente inspiração de suas melodias, o tratamento 

dos textos – muitas vezes de importantes poetas com quem conviveu – e a sensível 

crônica de época presente nos temas de suas obras. Dedicando-nos ao estudo das 

partituras dessas canções, com o intuito de realizar arranjos e harmonizações 

apropriadas para apresentação das mesmas por cantores líricos em recital, evidenciou-

se nelas uma clara vocação para a sala de concerto, o que se constitui uma maneira de 

resgatar este precioso material musical para o público contemporâneo e para o 

ambiente musical e pedagógico. 
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LÍDIA DE OXUM: construção e representação imagética da mulher negra 

 

Antonilde Rosa Pires 
nildeantoniufrjmestrado@gmail.com 

Andréa Albuquerque Adour da Câmara 

andreaadour@musica.ufrj.br 

 

Este trabalho busca refletir sobre os conjuntos de signos, códigos, 

significantes e significados atribuídos ao corpo da mulher negra no imaginário social 

brasileiro com os quais nos defrontamos dentro de um contexto de naturalização e 

perpetuação de estigmas e estereótipos em uma sociedade colonizada. A pesquisa se 

desenvolve em um contexto em que há uma onda crescente sobre a institucionalização 

dos valores e princípios conservadores. O objeto de estudo da pesquisa é a ópera Lídia 

de Oxum que tem a composição musical de Lindembergue Cardoso e cujo libreto é 

um drama lírico do poeta e jornalista baiano Ildásio Tavares, Obá de Xangô e ogã do 

terreiro Ilê Opô Afonjá. O drama foi composto no período de março a junho de 1988, 

para as celebrações do centenário da abolição da escravatura. Nessa obra, os autores 

buscaram construir uma narrativa que seja capaz de representar a cultura negra. O 

projeto tem como objetivo principal investigar as intersecções e as possíveis 

interpretações dos conteúdos alusivos às representações dos extratos socioculturais, 

raciais, de classe e de gênero que permeiam o imaginário coletivo social brasileiro. 

Estes marcadores que se projetam na ópera Lídia de Oxum, constroem a polissemia 

das vocalidades,  da poética  corpórea da protagonista e a poiesis da dramaturgia da 

ópera. O método de pesquisa configura-se em um Estudo de Caso de caráter 

bibliográfico, documental e qualitativo. Será dividida em dois enfoques: histórico  e 

estudo de conteúdo. Temos como Co-autoras as  Iyalorixás Mãe Meninazinha de 

Oxum - registrada como Maria do Nascimento e Mãe Jaciara Ribeiro. O centro de 

reflexão tem como base epistemológica estudos e saberes produzidos por mulheres 

negras e musicólogas que buscam questionar as estruturas epistêmicas, científicas e 

ideológicas outorgadas no campo musicológico a partir dos projetos de colonização 

ocidental do conhecimento e de dominação do patriarcado.  
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O Legado da Ancestralidade Africana na Construção do Imaginário do Samba 

 

Dra. Regina Meirelles 

reginamariameirelles.santos@gmail.com 

 

A presença de africanos e seus descendentes, durante cinco séculos no cenário 

brasileiro forneceu valiosos elementos culturais  do continente africano, cujas marcas 

persistem em muitas modalidades artísticas no país. Esses elementos, juntamente com 

elementos de fontes indígenas e europeias, propiciaram o crescimento de inúmeras 

formas religiosas e profanas que serviram como tópicos para estudos musicológicos. 

Estudar o samba significa pensar o Brasil através desse gênero musical utilizado 

como veículo de comunicação. Para Muniz Sodré (1988 :59) : « o samba é o meio e o 

lugar de uma troca social, de expressão de opiniões, fantasias, e frustrações, de 

continuidade de uma fala negra que resiste a sua expropriação cultural ». O samba 

nasce no meio rural, desloca-se para as cidades no início do século XIX e nesse 

processo faz-se necessário compreender a influência que as marcas da ancestralidade 

e das religiões africanas, sobretudo o candomblé, imprimiram ao genero  musical 

especialmente quando se estuda o carnaval em sua manifestação mais popular: as 

escolas de samba. A história do samba, no Rio de Janeiro inicia-se, quando, em zonas 

próximas ao cais do porto, foram se estabelecendo pequenas colônias de negros, 

fugitivos da escravidão ou egressos das decadentes fazendas de plantações de fumo e 

cacau na Bahia, ou, provenientes das fazendas do interior do estado, pelo declínio da 

produção cafeeira,  transformando-se em mão de obra excedente, na cidade. Os 

bairros da Saúde e o morro da Conceição passaram a constituir importantes redutos de 

costumes africanos. Toda essa cultura que se exprime na linguagem, nos ritmos da 

fala, na expressão corporal, na música,  que são registros ancestrais dos  principais 

grupos étnicos que aqui chegaram, impregnaram as regiões adjacentes do morro da 

Conceição e, era mantida viva através dos ritos, das danças e das festas, entre elas o 

carnaval. Na história da construção do imaginário do samba pode-se ter em mente três 

conceitos daquilo que se constituia uma “comunidade imaginada” africana: as 

memórias do passado, o desejo por viver em conjunto e a perpetuação da herança. Daí 

nosso interesse na manutenção do discurso da negritude, tópico que sustenta o 

discurso da identidade nacional unificadora, um conceito de nação, entendendo-se 

como nação um local, uma condição de pertencimento.   Apesar das ofensivas internas 

e externas vistas como medidas que visavam minimizar  a tradição africana, a 

conscientização desse legado ancestral nos  proporciona uma renovação pioneira e 

altamente criativa, abrindo portas para novas abordagens que valorizem essa herança. 

 

  

mailto:reginamariameirelles.santos@gmail.com
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Afroperspectividade, epistemicídio cultural e ensino de música com crianças 

 

Fabricia Cristina Araújo de Souza Medeiros 

professorafabricia@gmail.com- UFRRJ 

Renato Noguera 

renatonoguera@ymail.com –UFRRJ 

 

A expressão “afroperspectividade” retrata uma abordagem intelectual que inclui vozes 

africanas e ameríndias no debate acadêmico, especialmente nas áreas de filosofia e 

educação. antropóloga guarani nhandeva Sandra Benites; o cientista social e ativista 

negro Abdias do Nascimento; o xamã e filósofo yanomami Davi Kopenawa; o pan-

africanista e sistematizador da afrocentricidade Molefi Asante; a antropóloga branca 

Tânia Stolze Lima, o filósofo sul-africano Mogobe Ramose e o filósofo quilombola 

Antônio Bispo dos Santos. Um dos elementos centrais da afroperspectividade está em 

assumir no polidiálogo e a necessidade de articular repertórios em favor de enfrentar 

os desafios sem dogmatismos e privilegiando prioritariamente os sistemas de 

pensamento do norte global. Diante de desafios ligados ao sistema educacional 

brasileiro referentes ao ensino de música para crianças. Nós apostamos nas interfaces 

entre as determinações legais que tornam obrigatórios os conteúdos de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas em todas as áreas e níveis da 

Educação Básica para enfrentarmos o ensino de música marcado por um fenômeno 

denominado de epistemícidio cultural.  Partindo do pressuposto de que a escola é uma 

das instâncias sociais chave na socialização das crianças. Luiz Ricardo Silva Queiroz 

em seu artigo Formação intercultural em música: perspectivas para uma pedagogia 

do conflito e a erradicação de epistemicídios musicais, apresenta a interculturalidade 

como ferramenta para o reconhecimento e erradicação de epistemicídios que 

envolvem a música na sociedade e que são os pilares que sustentam a formação em 

música no Brasil, em outras palavras, as bases de formação dos músicos brasileiros 

seriam exatamente excludentes de outras culturas quando as instituições optam por 

uma formação mais ao norte, enquanto, já nos dizia Paulo Freire, é preciso sulear 

nossas pesquisas, nossa produção de conhecimento, nossa cultura e nossas escolas.  

Nosso interesse é sustentar algumas linhas teóricas para afroperspectivizar o ensino de 

musica com crianças. Para isso vamos analisar a hipótese de que o ensino de música 

com crianças pode  favorecer o pluralismo cultural  à medida que repensarmos as 

fronteiras entre música popular, de massa e erudita. O epistemicídio cultural no 

terreno musical estaria  justamente nas classificações que estabeleceram uma 

hierarquia baseada no eurocentrismo. 
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Os elementos afro-indígenas nas lendas amazônicas de Waldemar Henrique: um 

estudo de caso na canção “Foi Bôto, Sinhá” 

 

 

Leonardo dos Santos Silva SOARES 

leothieze@gmail.com 

Andréa Albuquerque ADOUR 

andreaadour@musica.ufrj.br 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo da canção “Foi Bôto, 

Sinhá”, do compositor Waldemar Henrique (1905-1995), obra inserida na série de 

“Lendas Amazônicas” e que apresenta elementos de viés africano, ainda que dentro 

de uma narrativa de ‘inspiração indígena’. Esta presença do legado africano pode ser 

percebida em sua obra, bem como nas de outros compositores, como César Guerra-

Peixe (1914-1993), que trabalhou com esta temática em canções que utilizam temas 

melódicos de cultos religiosos de matriz africana ou são inspiradas pela cultura afro-

brasileira. A construção da ideia do elemento negro como um fator ‘estranho’, alheio 

às demais realidades, fez com que muitos estudiosos, ao tratarem da cultura afro-

brasileira, tivessem uma visão preconceituosa e deturpada. Nina Rodrigues (1862-

1906) e Renato Mendonça (1912-1990), por exemplo, discursam sobre este 

pensamento turvo que ainda rodeia nossa sociedade e é perpetuado à medida que não 

trazemos às claras outras formas de se descortinar estas particularidades da cultura. 

Apoiado nas ideias do etnomusicólogo Anthony Seeger (1945), que afirma ser 

necessária uma multiplicidade de questões para se conseguir uma maior proximidade 

do entendimento da música e criar uma musicologia adequada, será apresentada uma 

análise musicológica da canção “Foi Bôto, Sinhá”, contextualizando a visão que 

permeava os compositores da corrente nacionalista e observando, por vezes, a 

indissociabilidade entre alguns fatores indígenas e africanos, algo natural se 

considerarmos a afinidade de ambos à causa da resistência pela qual lutaram para 

manter sua liberdade física e cultural. Na análise de “Foi Bôto, Sinhá”, escrita em 

parceria com o poeta Antônio Tavernard (1908-1936) e que relata a lenda do boto, 

identificaremos as variantes fonológicas e etimológicas nas quais se nota a presença 

da contribuição africana, e a análise musical sobretudo do elemento rítmico da obra 

em questão. 
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A presença africana na canção Guerreira de Paulo César Pinheiro e João 

Nogueira. 

 

Washington Barbosa de Oliveira 

wash_oliver@hotmail.com 

Sergio Anders 

sergioandersct@hotmail.com 

 

 

A língua, como objeto vivo, está em constante alteração e é o contato entre culturas 

diferentes que possibilita essa transformação do idioma. O Brasil foi colonizado por 

portugueses que mantiveram o país funcionando com mão de obra escrava trazida da 

África. A troca cultural que ocorreu entre essas duas nações norteia este trabalho que 

tem por objetivo investigar a presença de elementos da cultura africana na música 

brasileira sejam no âmbito musical, religioso ou linguístico. O primeiro passo foi 

escolher qual rítmico brasileiro seria utilizado no trabalho e, a partir disso, um 

intérprete. Foram escolhidos samba e Clara Nunes. Foi realizado um levantamento de 

todo o repertório executado na voz da cantora e a canção Guerreira, selecionada. A 

monografia conterá três capítulos que abarcarão o caminho do negro africano até o 

Brasil, a contribuição do povo africano para nossa língua falada, as religiões de matriz 

africana, a história dos compositores e intérprete da canção, contextualização e análise 

da música escolhida e quantificação da identidade vocal com o método de análise 

Alberto Pacheco. A monografia ainda está em andamento e espera-se identificar quais 

elementos estão presentes na canção Guerreira com o intuito de aproximar, tanto o 

intérprete quanto o ouvinte, do contexto na qual a obra está inserida. 
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Vapor berrou na Paraíba, fumaça dele na Madureira! Africanias Nos pontos do 

Jongo Da Serrinha. 

 

 Ana Daniela Rufino 

anadanirufino@gmail.com 

 

O presente estudo se destina ao fomento das atividades do grupo de pesquisa 

Africanias - UFRJ, que busca o entendimento da presença africana na música vocal 

brasileira. Para tanto, conta com o trabalho de pesquisa não só no baú do cancioneiro 

nacional, como também o aporte da literatura oral de raiz negra africana. O objetivo 

desse estudo é constatar e catalogar a ação de africania: presença do legado africano 

no cantar e nos falares populares brasileiros. Para tal, será desenvolvido o trabalho de 

audição, coleta, transcrição e análise de cantigas que fazem parte da prática do grupo 

Jongo da Serrinha, hoje organizado como grupo cultural, com sede própria – Casa do 

Jongo -  situado na comunidade da Serrinha, bairro Madureira, na zona norte da 

cidade do Rio de Janeiro. O jongo é uma dança cantoria, uma expressão musical que 

teve suas origens na região africana do Congo-Angola e chegou ao Brasil-Colônia 

com os negros de língua bantu e escravizados nas fazendas de café do Vale do Rio 

Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. As 

razões que legitimam a escolha do campo de estudo: além da questão da proximidade, 

o que permite um acesso mais conveniente, é a atuação profissional do grupo musical 

Jongo da Serrinha, não só no Brasil, como em diversos países, proporcionando 

pesquisas e criações de produtos (livros, espetáculos, álbuns e afins) e assim 

divulgando a sua música e, além disso, a presença ilustre e de liderança da Tia Maria 

(figura icônica, fundadora mais antiga do Jongo da Serrinha, aos 97 anos, participante 

ativa do grupo, tanto artisticamente, quanto no setor administrativo). Nesto estudos 

serão utilizados como referencial teórico: no campo da linguística usaremos Yeda 

Pessoa de Castro, etnolinguista de renome na área. No campo filosófico, tendo como 

referencial Alexis Kagame, filósofo ruandês, que traz em sua obra concepções sobre 

valores culturais. A metodologia para tal coleta será a etnografia - estudo descritivo 

da cultura dos povos, sua língua, raça, religião, hábitos etc., como também das 

manifestações materiais de suas atividades, a partir da imersão em trabalho de campo, 

que consiste em assistir e participar das aulas públicas promovidas pelos integrantes 

do grupo. Haverá a triangulação de tal coleta com a entrevista aos informantes da 

tradição, proporcionando uma melhor compreensão de diferentes aspectos de uma 

realidade e também permitindo novos olhares e dimensões. 
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Do cantochão à batucada: decolonizando o ensino de música à luz da 

estética marioandradiana 

 

Carlos Edson Côrtes Tindô 

carloscortes@id.uff.br 

 

Esta pesquisa, em desenvolvimento para fins de conclusão do curso de 

Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, orientada 

pela Prof. Dr. Lygia Segala, visa como proposta compreender a institucionalização da 

Educação Musical no Brasil, pensada em seus primórdios como uma proposta eficaz 

de colonização do pensamento social coletivo e as consequentes marcas históricas que 

perpassam sua trajetória na legislação educacional, assim como suas propostas 

práticas. A partir das teorias crítico-reprodutivistas, refletiremos como a posição do 

ensino escolar de Música imerge neste contexto de reprodução sócio-cultural, visando 

ainda o diálogo entre as variadas lentes teóricas que refinem a compreensão do objeto 

proposto. Como princípio, pensaremos nossas raízes coloniais e a educação jesuítica, 

assim como veremos a primeira legislação regulamentadora com o Decreto nº 1.331 

de 1854. Atravessando o Canto Orfeônico de Heitor Villa-Lobos e as propostas 

polivalentes do ensino de Artes durante a Ditadura Civil-Militar, concluiremos 

refletindo a atual conjuntura a partir da lei 11.769/08, visando obrigatoriedade do 

ensino de Música na Educação Básica e com as leis 10.639/03 e 11.645/03 que visam 

a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Adotando 

o trabalho musicológico e filosófico de Mário de Andrade como fundamentação 

teórica estruturante à pesquisa, “Do Cantochão à Batucada: Decolonizando o Ensino 

de Música à luz da Estética Marioandradiana” buscará pensar como os movimentos 

sociais das diferentes identidades negras e indígenas foram afetadas pelos trabalhos 

folclóricos na primeira metade do século XX, em busca da consolidação de uma 

identidade nacional. Além disto, esta pesquisa também pensará, a partir da 

conceituação marioandradiana de arte como “forma de aproximação social”, de que 

maneira o ensino de Música pode possibilitar propostas de superação de um racismo 

epistêmico estruturado nas bases curriculares. Prosseguiremos então abordando as 

práticas escolares, visando pensar a teoria estética de Mário de Andrade como alicerce 

ao pensamento decolonial, objetivando-se assim em práticas no ensino de Música. 

Com isto, visaremos construir o diálogo com o trabalho de diversos autores do 

movimento decolonial como Catherine Walsh, Aníbal Quijano e Walter Mignolo, 

pensando em propostas no campo escolar que visem a refuncionalização da arte como 

“valor utilitário de aprendizado social”, tal como pensado por Walter Benjamin, 

aproximando-nos assim, de uma educação musical que seja humanística, social, 

libertadora e coletiva. 
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Os olhares de Jean-Baptiste Debret sobre as africanias no Brasil 

 

Giselle Justino Fonseca 

musique_gjf@yahoo.com.br 

 

O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância das obras de Jean- 

Baptiste Debret, durante a sua estadia de 15 anos no Brasil, para o conhecimento 

sobre o modo de vida nos negros escravizados. Oferecendo a possibilidade de 

investigação sobre a história, memórias, manifestações culturais e até mesmo o 

conhecimento sobre as identidades das nações dos homens e mulheres escravizadas 

no Rio de Janeiro. Apesar de Debret ser contratado pela corte como pintor histórico, 

onde sua obrigação era retratar a grandiosidade e de sucesso no novo império no 

Brasil, ele em seu tempo vago por simples vontade começa a retratar o cotidiano da 

sociedade carioca, tornando seu trabalho um objeto documental desses dias no Rio de 

Janeiro. Em seu trabalho, Debret realizou um estudo sociológico ao identificar as 

nações africanas presentes no Rio de Janeiro, classificando-os através dos traços 

físicos, penteados e até mesmo os comportamentos de cada grupo. Conseguindo 

identificar os grupos principais como Rebolo, Congo, Cabinda, Cabina, Benguela, 

Moçambique, Calava, Cassange, Angola, Monjola e Mina. Ele foi capaz de 

reconhecer as diversas nações pelos hábitos musicais, de suas canções e formas de 

danças até na fabricação de instrumentos musicais. Percebeu nos cantos uma 

declaração de saudades da terra natal, observando o quanto a música tinha um grande 

poder de união entre os negros sendo eles de mesma nação ou não. Debret tendo ele 

vivido a Revolução Francesa e sido formado pelos princípios iluministas vai ter em 

sua mente os conceitos de liberdade, igualdade e direitos dos homens e em seus 

escritos aparecem muitas críticas sobre a escolha dos portugueses pelo sistema 

escravocrata no Brasil, mas ao longo da obra cometeu algumas contradições, pois 

apesar de denunciar a “barbaridade” cometida contra os negros, em alguns momentos 

demonstrou uma visão eurocêntrica reforçando a ideia de inferioridade das nações 

africanas ficando nitidamente claro que Debret era também filho de seu tempo.   Em 

virtude do que foi mencionado, podemos perceber nas obras de Debret a importância 

dos registros sobre a população negra no Rio de Janeiro oitocentista, retratando as 

africanias que muito provavelmente se perderiam com o tempo.  Observou de forma 

muito humana a necessidade e o sofrimento dos negros em um tempo em que muitos 

não se importavam. Ao finalizar sua obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, as 

denuncias que ali continham sobre a realidade no Brasil não causou boa impressão à 

comissão de admissão de obras na Biblioteca Imperial no Rio Janeiro, tendo assim 

Debret a suas obras rejeitadas.  
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Raiz e resistência: Antônio Candeia Filho 

 

Gabriel Pereira de Barros 

gabrielpbsilva@gmail.com 

 

Antônio Candeia Filho foi um indivíduo cuja consciência de si transpassou os 

limites da palavra escrita e cantada. Ainda jovem, conquistou o respeito como 

compositor em sua comunidade e sua obra figura entre as mais importantes do 

universo da música brasileira quando o assunto é samba. Candeia, no entanto, tem 

ainda maior relevância por ter sido não apenas mais um compositor de escola de 

samba, mas de ter feito de sua vida e música um ato permanente de resistência e 

fortalecimento da arte negra. Neste sentido, o compositor assumiu uma postura de 

líder comunitário, sempre atento às questões que permeavam a vida da escola de 

samba, um crítico tenaz das interferências de pessoas alheias ao universo da cultura 

negra, além de, através de suas letras, ser o bastião da consciência negra, lançando luz 

sobre a necessidade do reconhecimento e exaltação, por parte de seus pares, da arte 

que lhes era própria. O objetivo do presente estudo é reunir as evidências da 

participação ativa de Candeia naquilo que diz respeito a mitigar os efeitos da 

expropriação sofrida pela escola de samba - a Portela, de cuja ala dos compositores 

era membro -, aquela que, segundo o próprio, acabou por se tornar “a árvore que 

esqueceu a raiz”. A pesquisa teve como abordagem metodológica um levantamento 

bibliográfico, que resultou em descobertas preciosas para o estudo, em especial um 

livro de autoria do próprio Candeia, no qual o mesmo elucida importantes questões a 

respeito da vida das escolas de samba e de como a figura do negro é indissociável 

destas. Já no que se refere ao suporte conceitual, foram importantes fontes para 

elucidar questões sobre cultura LARAIA (2001) e HALL (2009) para a diáspora, além 

do próprio CANDEIA (1978). 
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Africanias em Najla Jabor: um estudo sobre o acervo da compositora na 

Biblioteca Alberto Nepomuceno 

 

Paulo Maria 

Pauloandre43@hotmail.com 

Andrea Adour 

andreaadour@musica.ufrj.br 

 

Esta pesquisa, em fase inicial, está vinculada ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Grupo de pesquisa Africanias UFRJ, 

investiga o acervo de partituras da compositora Najla Jabor presente na Biblioteca 

Alberto Nepomuceno (BAN) da Escola de Música da UFRJ. Najla Jabor (1915-2001) 

foi uma compositora brasileira e é considerada a primeira compositora brasileira a 

compor obra para piano e orquestra. Durante a investigação foram encontradas 77 

(setenta e sete) peças para canto e piano da compositora no acervo da BAN. A partir 

deste recorte, utilizaremos a metodologia proposta pelo grupo de pesquisa Africanias 

UFRJ, propondo investigar a partir dos textos das canções os traços linguísticos 

(presenças de léxico africano ou de variantes do português decorrentes do contato 

com línguas africanas), traços discursivos (textos que denotem a presença de 

africanos no Brasil), traços musicais (estudos de rítmica e prosódia) e traços híbridos 

(traços musicais e linguísticos, bem como o uso de ideofones). O referencial teórico 

para a pesquisa será a publicação de Yeda Pessoa de Castro, Falares Africanos na 

Bahia, bem como serão utilizados dicionários que possam dar subsídio a este estágio 

inicial. 
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As africanias na peça “Cobra Corá” de Carlos Alberto Pinto Fonseca como 

suporte interpretativo 

 

Carlos Eduardo Fecher 

carlos.fecher@gmail.com  

 

No presente trabalho apresentamos um estudo interpretativo dos dois pontos 

de umbanda na peça coral “Cobra Corá”, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, baseando-

nos nas africanias (CASTRO, 2011) que estão inseridas na obra e, ao identificá-las, 

analisaremos como elas se comportam, ou até mesmo como poderão direcionar uma 

interpretação estilisticamente fundamentada nesta, que é uma das obras mais cantadas 

do compositor mineiro Carlos Alberto Pinto Fonseca. É ponto de consenso, inclusive 

defendido pelo maestro Carlos Alberto, que o regente coral tem várias atribuições, 

chamado por COELHO (2009) de ferramental técnico para a condução de um coro 

que passam pela preparação do grupo, montagem de repertório e os artifícios técnicos, 

que seriam toda a orientação na construção da afinação, dinâmica, impostação vocal, 

apoio, respiração, ritmo, articulação e dicção. Ou seja, o regente tem uma função 

ampla, desde professor de canto, música de conjunto, percepção musical, até como 

psicólogo, líder motivacional, produtor e maestro propriamente dito. Assim, a 

realização de uma obra de envergadura técnica como a Cobra Corá é, portanto, vista 

de maneira muito significativa como uma prova, um obstáculo a ser superado que 

ateste o êxito de um longo trabalho. Além de entender este ferramental, nosso 

trabalho busca realçar os diversos planos vocais e suas várias relações na expressão da 

obra, propondo a desconstrução da relação de ampla liberdade interpretativa 

tradicional e, por vezes, empírica, por um contexto expressivo repleto de significados 

que podem ser colocados em relevos a partir de um olhar embasado pelas 

características africanas contida na partitura. Desta forma, pretendemos situar nosso 

trabalho, detalhando a obra em questão, partindo da inteligibilidade do texto e da 

fundamentação interpretativa de modo a dar transparência não só à expressividade 

textual mas aos relevos fraseológicos, rítmicos e texturais que as africanias, contidas 

na construção musical sugerem. É importante citar que no Brasil as obras corais a 

cappella que poderiam ser tomadas como marcos técnicos e ser utilizadas com 

finalidade analítica-artística-pedagógica, são muito limitadas. E é justamente neste 

ponto que acreditamos que a compreensão das africanias na música brasileira é a 

abertura de novas portas para o entendermos que este tipo de repertório possui um 

caráter estilístico próprio que possibilitará excelentes estudos, os quais embasarão 

cada vez mais interpretações fundamentadas. 
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ABC do Sertão: Africanias nas Letras do Rei do Baião 

 

Silviane Paiva 

 silvianepn@ufrj.br Escola de Música da UFRJ  

 

Essa pesquisa visa apresentar uma proposta inicial, para um trabalho de 

conclusão de curso da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

que busca encontrar e compreender africanias nas letras das canções do compositor e 

músico Luiz Gonzaga, também conhecido como o Rei do Baião, partindo da 

conceituação de Yeda Pessoa de Castro do termo Africania, esclarecido por ela como 

o legado linguístico-cultural negroafricano, sendo estrutura fundante na língua e 

cultura do Brasil. Legado este que entra de encontro com a cultura portuguesa a partir 

da introdução de africanos de várias línguas, culturas e etnias no Brasil, devido ao 

tráfico de escravos, trazendo diferenças, por exemplo, entre o português de portugal e 

o do Brasil, configurando a língua e cultura brasileira. Esse trabalho focará nas 

perspectivas linguísticas, entre as diversas áreas onde nota-se a presença africana nas 

músicas brasileiras, como nos ritmos, na harmonia, e outros, dentro das pesquisas de 

africanias, adotando uma análise minuciosa das letras de cinco das canções de Luiz 

Gonzaga, sendo elas, a consagrada “Asa branca”, “O xote das meninas”, “Respeita 

Januário”, “Baião” e “ABC do sertão”. A partir das letras dessas músicas, será 

observado a grande presença de vogais na pronúncia das palavras, a dupla negação, 

como “não chore não”, o uso da próclise, a sintaxe, tendendo para a falta do plural no 

substantivo, além de palavras que foram apropriadas ao português do Brasil, como 

“samba” e “forró”, e seus derivados. Através da observação dessas letras de forró, 

encontrando e compreendendo esse legado linguístico, pretende-se mostrar as 

diversas influências, sendo a linguística a que aqui é tratada, que a cultura africana 

teve e tem no que é ser brasileiro de uma forma linguísticocultural, preservando a 

memória africana e destacando a importância do ensino de história e cultura afro-

brasileira, como determina a lei n° 10.639, para a constituição do ser brasileiro. 
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O swing no canto de Djavan 

 

Fabio Adour 

fabioadour@yahoo.com.br 

 

Muito se fala da riqueza rítmica da música brasileira, que particularmente se 

manifesta no gingado dos cantores. Esse trabalho  é uma investigação inicial que 

propões destrinchar a rítmica da melodia e a sua relação do português enquanto língua 

na produção desses cantores. Para tanto serão utilizados como referencial teórico as 

considerações sobre métrica de  Lerdahl & Jackendoff (1983) , bem como de 

Temperley (2001) e sobre prosódia a pesquisa de Mattos (2014). Tendo em vista a 

reconhecida variedade rítmica e prosódica de Djavan tomaremos este intérprete como 

ponto inicial da investigação. A partir daí, pretendemos estender este estudo a outros 

cantores brasileiros. 
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Possibilidades dos encontros afro-brasileirosno processo de criação musical 

 

 Eduardo Camenietzki 

camenietzki@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Um processo de criação é , como todo processo, uma espécie de caminho; 

locus virtual onde a possibilidade de transformação simbólica e a mutação mesma do 

que é simbólico em novos símbolos se dá entre vínculos, ou mais precisamente entre 

encontros que propiciam e alimentam esses vínculos e assim geram as margens e os 

limites desse caminho, o conformam como a um desenho ou projeto que se torna 

completo na medida em que os encontros e os vínculos geram a matéria que o 

preenche. Se escrever é reescrever, esta claro que compor também é recompor, ainda 

que composição musical não se limite a uma forma escrita. A memória seus 

rudimentos e/ou resíduos são bases do desenvolvimento do processo da criação, ou 

ainda, como reflete o filósofo Bergson é com a imaginação a liberdade que o espírito 

toma com a natureza nesses caminhos da memória, que ousamos a transformação do 

projeto, pelo processo, em produto (fruto da atividade da produção). As composições 

“Yemanjá” – sobre um estudo de Nicanor Teixeira, para Soprano e Violão e 

“Pombagira” para Soprano e Quinteto de Metais, são dois processos completamente 

distintos de construção sobre essas bases. Na primeira peça, Yemanjá,  traz a 

similaridade que tem como modelo a intertextualidade do compositor francês Charles 

Gounod que escreveu sua Ave-Maria sobre o prelúdio nº1 para cravo de Bach, 

gerando uma síntese artística cristã ecumênica. Aqui com Yemanjá o compositor 

pretendeu um efeito similar, referencialmente, depreendendo a Bahia eterna no 

interior dos arpejos do Estudo nº1 para violão do veteraníssimo compositor e 

violonista Nicanor Teixeira (1928-), usando textos bantos com sua melodia, numa 

homenagem às figuras afro-brasileiras. Pomba gira já parte de um  outro espectro de 

referências e contatos, busca mimetizar o contato da entidade de traços europeus mas 

com força africana, a personagem feminina disputa a expressão e seu direito de 

existência na rítmica e nas soluções melódicas contracenado com instrumentos de 

metal de grande volume sonoro. Há ainda os “Cantos Proverbiais Africanos” sobre 

textos Yorubá do candomblé organizados e editados por Mãe Stella de Oxóssi, 

composição também criada especialmente para o projeto africanias e dedicada ao duo 

Andréa e Fábio Adour, sendo essa coordenadora do projeto na UFRJ, peça já 

analisada no âmbito do projeto. 
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Do cantochão à batucada: decolonizando o ensino de música à luz da 

estética marioandradiana 

 

Carlos Edson Côrtes Tindô 

carloscortes@id.uff.br 

 

Esta pesquisa, em desenvolvimento para fins de conclusão do curso de 

Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, orientada 

pela Prof. Dr. Lygia Segala, visa como proposta compreender a institucionalização da 

Educação Musical no Brasil, pensada em seus primórdios como uma proposta eficaz 

de colonização do pensamento social coletivo e as consequentes marcas históricas que 

perpassam sua trajetória na legislação educacional, assim como suas propostas 

práticas. A partir das teorias crítico-reprodutivistas, refletiremos como a posição do 

ensino escolar de Música imerge neste contexto de reprodução sócio-cultural, visando 

ainda o diálogo entre as variadas lentes teóricas que refinem a compreensão do objeto 

proposto. Como princípio, pensaremos nossas raízes coloniais e a educação jesuítica, 

assim como veremos a primeira legislação regulamentadora com o Decreto nº 1.331 

de 1854. Atravessando o Canto Orfeônico de Heitor Villa-Lobos e as propostas 

polivalentes do ensino de Artes durante a Ditadura Civil-Militar, concluiremos 

refletindo a atual conjuntura a partir da lei 11.769/08, visando obrigatoriedade do 

ensino de Música na Educação Básica e com as leis 10.639/03 e 11.645/03 que visam 

a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Adotando 

o trabalho musicológico e filosófico de Mário de Andrade como fundamentação 

teórica estruturante à pesquisa, “Do Cantochão à Batucada: Decolonizando o Ensino 

de Música à luz da Estética Marioandradiana” buscará pensar como os movimentos 

sociais das diferentes identidades negras e indígenas foram afetadas pelos trabalhos 

folclóricos na primeira metade do século XX, em busca da consolidação de uma 

identidade nacional. Além disto, esta pesquisa também pensará, a partir da 

conceituação marioandradiana de arte como “forma de aproximação social”, de que 

maneira o ensino de Música pode possibilitar propostas de superação de um racismo 

epistêmico estruturado nas bases curriculares. Prosseguiremos então abordando as 

práticas escolares, visando pensar a teoria estética de Mário de Andrade como alicerce 

ao pensamento decolonial, objetivando-se assim em práticas no ensino de Música. 

Com isto, visaremos construir o diálogo com o trabalho de diversos autores do 

movimento decolonial como Catherine Walsh, Aníbal Quijano e Walter Mignolo, 

pensando em propostas no campo escolar que visem a refuncionalização da arte como 

“valor utilitário de aprendizado social”, tal como pensado por Walter Benjamin, 

aproximando-nos assim, de uma educação musical que seja humanística, social, 

libertadora e coletiva. 


