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Título do Minicurso: “Djemberem”: a casa dos saberes musicais 

 

 

Duração:  (   X ) 4h    (   ) 8h 

Ementa 

Tema: 

O minicurso propõe através de uma vivência musical com repertório formado por músicas africanas de diversos 

países, criar possibilidades de acesso e democratização do ensino/aprendizagem da música africana. 

Considerando essa prática musical uma forma de resistência e reinvenção indenitário-diaspórica, para discutir 

sobre os desafios e a relevância da inserção da música africana na escola básica, como fator de promoção da 

alteridade e fortalecimento das identidades, além de refletir sobre as possíveis razões da invizibilização e 

desconhecimento desses repertórios e musicalidades em nossa educação musical. O minicurso pretende 

apresentar algumas metodologias de ensino e recursos didáticos para o ensino de uma educação musical mais 

inclusiva, com a valorização das culturas africanas, destacando-se a contação de histórias africanas associadas 

às canções (a maioria criadas por mim), que nortearão o aprendizado musical, ao mesmo tempo que 

possibilitará reflexões sobre ancestralidade e conhecimento de diversos aspectos de modos de vida africanos.  

Tais metodologias de ensino e recursos didáticos tem o caráter de serem replicáveis e reproduzíveis para 

professores no âmbito do cumprimento da lei 10.639, no tocante ao ensino de aspectos musicais da história dos 

povos afro-brasileiros e africanos. 

 



 

Objetivo: 

Pretende-se com este minicurso discutir a questão étnico-identitária afro-brasileira, tomando por base os 

desafios e a relevância da inserção da música africana na escola, sua importância como fator de promoção da 

alteridade e o fortalecimento da identidade negra dos alunos (as). Ainda pretendemos apresentar propostas 

pedagógicas para o Ensino das Relações Étnico-Raciais através da Musica, em sintonia com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana e da lei 10.639/03.  

 

Justificativa: 

O fazer musical na Bahia evidencia-se principalmente a partir de matrizes culturais africanas, não 

obstante, aqui ainda se conhece muito pouco sobre o grande complexo de gêneros e estilos musicais africanos. 

No Brasil atual, o educador que queira articular educação, cultura e relações étnico-raciais em sala de aula, 

precisa atualizar-se no conhecimento de aspectos positivos sobre o continente africano, a exemplo da música, 

cinema, literatura, dança artes plásticas, moda, esporte, ciência, economia, tecnologia, filosofia, dentre outras 

produções africanas. Desse modo, o minicurso pretende colaborar a partir do repertório musical com reflexões 

sobre as possíveis razões da invisibilização e desconhecimento desses repertórios e musicalidades na nossa 

educação musical, assim como, eurocentrismo predominante no processo de ensino/aprendizagem formal de 

música no Brasil. 

Metodologia:  

O minicurso será ministrado a partir da abordagem metodológica da contação de histórias e canto coletivo, para 

o aprendizado de melodias e letras das canções, como também a contextualização do ambiente cultural e 

histórico onde a experiência musical africana se assenta e interage, tendo por questão norteadora: pode o ensino 

da música africana no contexto escolar, contribuir para o combate ao racismo e promoção da alteridade entre as 

crianças?  

Recursos necessários: computador, projetor, caixa de som.  
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