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Máscaras africanas e arte contemporânea 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe-se a apresentar as máscaras africanas e suas funções, assim 

como suas características ritualísticas em diferentes etnias. Nas atividades, os alunos serão 

convidados a se inspirar em máscaras tradicionais africanas e em outros trabalhos que apresentam 

releituras de artistas contemporâneos sobre essas máscaras. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes com os quais tenha mais 

familiaridade ou afinidade e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre 

manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as máscaras rituais de diferentes etnias africanas. 

• Identificar nas máscaras tradicionais africanas sua função ritual, suas características 
estéticas e sua influência na arte ocidental. 

• Criar máscaras de papel com a técnica da papietagem. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das 
artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de 
artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais 
e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 
e o repertório imagético. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A arte e as máscaras africanas 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo, para fazer a projeção na lousa e o 

debate com os alunos e o professor. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis preto, folha de papel sulfite A4, projetor, computador e/ou imagens 

impressas previamente selecionadas. 

Musée Du Quai Branly-Jacques Chirac. Disponível em:  

<http://www.quaibranly.fr/fr/afficher-tous-les-parcours/afficher-un-parcours/parcours-type/Parcours/parcours-
action/show/parcours/masques/>. 
Museu Afro Brasil. Disponível em:  
<http://www.museuafrobrasil.org.br/acervo-digital/acervo>. 
Acessos em: 24 out. 2018. 

Faça uma pesquisa de imagens de máscaras tradicionais africanas em livros, revistas ou na 

internet. Recomendamos os sites do Musée Du Quai Branly-Jacques Chirac ou do Museu Afro Brasil, 

indicados no quadro de Recursos e/ou material necessário. Neles, você encontra uma coleção de 

máscaras e informações sobre seus significados e funções ritualísticas. Reúna um conjunto de 

imagens de máscaras de formas variadas e feitas com diferentes materiais.  

Em seguida, selecione imagens de trabalhos de artistas contemporâneos que tiveram alguma 

influência das máscaras, de modo que seja possível comparar os trabalhos, tais como Mario Cravo 

Júnior, Emanuel Araujo, Paulo Nazareth ou outros artistas de sua preferência. As imagens deverão 

ser mostradas em aula para a turma, por meio de projeção, computador ou serem impressas. 

Atividade 1: Máscaras africanas e suas influências (20 minutos) 

Inicie a aula fazendo um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre as 

máscaras africanas. Pergunte se já viram alguma máscara ao vivo ou em imagens reproduzidas. Caso 

não conheçam, pergunte se imaginam como elas são e do que são feitas. Com base nas falas deles, 

apresente as imagens e as informações que conseguiu obter em sua pesquisa. 

Mostre exemplos de artistas e etnias africanas responsáveis pela produção de máscaras 

tradicionais, em suas diversas funções ritualísticas. Apresente máscaras de diferentes etnias, tais 

como Grebo, tribo da Costa do Marfim; Lulua, tribo do Congo, entre diversas outras, destacando a 

variedade de materiais utilizados, formas, tamanhos e padrões estéticos. Junto com as imagens, 

forneça informações sobre as etnias que a produziram e o significado de cada máscara dentro de seu 

contexto original. 

Dirija a leitura de imagens, propondo questões: “Descreva o que vocês estão vendo. Com que 

materiais são feitas essas máscaras?”; “Que semelhanças existem entre elas? E diferenças?” Deixe os 

alunos livres para responder às perguntas e, depois, discuta com eles o papel ritual e social dessas 

máscaras dentro das culturas que as produziram. Proponha, ainda, que as observem como objetos 

de arte, destacando os elementos da linguagem visual em sua apreciação, tais como o uso do ponto, 

http://www.quaibranly.fr/fr/afficher-tous-les-parcours/afficher-un-parcours/parcours-type/Parcours/parcours-action/show/parcours/masques/
http://www.quaibranly.fr/fr/afficher-tous-les-parcours/afficher-un-parcours/parcours-type/Parcours/parcours-action/show/parcours/masques/
http://www.museuafrobrasil.org.br/acervo-digital/acervo
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da linha, das cores, texturas e formas. Enfatize os diferentes materiais usados em cada máscara, as 

técnicas empregadas e os diversos padrões de ornamentações. Diga que essas características 

influenciaram artistas pelo mundo, entre eles, Pablo Picasso (1881-1973) e Henri Matisse (1869-

1954). 

Em seguida, mostre trabalhos de artistas contemporâneos que fizeram releituras de 

máscaras africanas, como Mario Cravo Júnior (1923-), Emanuel Araújo (1940-), Paulo Nazareth (1977-) 

ou outros artistas de sua preferência. Novamente, direcione o olhar dos alunos para os elementos 

presentes nas imagens que podem ser identificados como influência da estética dessas máscaras 

com perguntas sobre formas, cores, texturas e materiais utilizados. Peça que os alunos atentem 

também para o modo como os artistas contemporâneos propõem novas leituras delas em contextos 

bastante diferentes. Proponha que eles descrevam o que estão vendo e pergunte: “Com que 

materiais são feitas essas máscaras?”; “Que semelhanças existem entre elas? E diferenças?” Deixe os 

alunos livres para responder. 

Atividade 2: Desenhando uma máscara (25 minutos) 

Após a apresentação das imagens, inicie a atividade de criação e produção das máscaras, que 

será desenvolvida nas próximas duas aulas, inspirada nas máscaras africanas. A criação das máscaras, 

do mesmo modo que as africanas, deve representar alguma ideia, personagem ou conceito. Assim 

como foi visto no estudo dos artistas contemporâneos, proponha aos alunos a apropriação de 

elementos estéticos das máscaras africanas ao criarem as suas.  

Para isso, peça aos alunos que escolham algumas opções dos exemplos apresentados em 

aula como referência. Em seguida, proponha que usem lápis preto e folha de papel sulfite A4 para 

fazerem um desenho simples de uma máscara ritual, inspirados pelas máscaras que escolheram e 

criando novas possibilidades a partir delas. Essa criação será usada na terceira aula como ponto de 

partida para a ornamentação das máscaras que a turma vai criar. Com base nesses desenhos, os 

alunos tanto podem pensar em diferentes materiais para utilizar na produção das máscaras quanto 

pensar nos materiais antes de desenhá-la, criando, assim, um projeto. 

Lembre os alunos de guardar os trabalhos no portfólio e anote o andamento desta aula no 

seu diário de bordo. 

 

Aula 2 – Produção de máscaras com papietagem 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou local com pia e mesas. 

Organização dos alunos: distribuídos pelas mesas para realizar a atividade prática. 

Recursos e/ou material necessário: papel para forrar as mesas, bexigas, papel para reciclagem (jornais usados e revistas 

velhas, etc.), cola branca, pincéis chatos, recipiente com água (individual), tinta branca à base de água, caneta 

hidrográfica preta de ponta média ou fina. 
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Atividade: Produção da base da máscara utilizando papietagem (45 minutos) 

Esta atividade vai ocupar a aula toda. Distribua os materiais aos alunos e faça um passo a 

passo para que eles acompanhem cada etapa da produção. Cada um deverá ter uma bexiga, um 

pincel, um recipiente com água, cola branca e restos de papel para reciclagem.  

• Primeiro, os alunos devem picar o papel em tiras.  

• Em seguida, devem diluir a cola branca com água em partes iguais (1:1) e mexer bem até 
a mistura ficar homogênea. Lembre-os de não deixar a cola muito líquida: se isso 
acontecer, recomende que adicionem mais cola à mistura até que ela fique diluída a 
ponto de deslizar com facilidade, sem escorrer. 

• Peça, então, que encham as bexigas até ficarem do tamanho que desejam para suas 
máscaras e deem um nó na ponta. 

• Agora, eles vão fazer a máscara usando um pincel para passar um pouco de cola diluída 
em água sobre a bexiga. Em seguida, devem colar uma tira de papel sobre ela. Depois, 
vão passar uma nova pincelada na bexiga e no papel e aplicar uma nova tira, sobrepondo 
parte da primeira tira, e assim por diante ao redor da bexiga, até que ela esteja toda 
coberta de uma primeira camada de papel. Devem repetir a operação até que a bexiga 
esteja coberta por três camadas de papel. A ponta com o nó deve ficar para fora, pois a 
bexiga será retirada por essa abertura, após a secagem. 

• Peça aos alunos que façam cada camada seguindo uma orientação diferente na 
colocação das tiras, formando, assim, uma espécie de trama. Ou seja, na primeira 
camada as tiras de papel devem ser coladas na vertical, na segunda camada as tiras serão 
coladas na horizontal e, na terceira camada, elas serão colocadas na diagonal, sempre 
cobrindo toda a bexiga, sem deixar partes descobertas. Por fim, uma quarta camada 
pode ser feita com pequenos pedaços quadrados de papel, cobrindo apenas emendas e 
partes que não foram cobertas por todas as camadas.  

• Depois, peça que dividam a bexiga longitudinalmente (verticalmente) com uma linha 
imaginária, pois serão produzidas duas máscaras com cada metade da esfera conseguida 
com a papietagem na bexiga. 

Em seguida, eles devem fazer a demarcação com uma caneta hidrográfica de ponta média ou 

fina. Explique que para cada uma das duas máscaras eles podem usar feições iguais ou diferentes: 

uma pode ter os olhos abertos e a outra fechada; uma pode ter o nariz normal, a outra não 

apresentar nariz saliente; uma pode ter a boca grande e grossa, outra pequena e fina, e assim por 

diante. Eles podem marcar onde serão olhos, boca e nariz para colar fitas de papel enrolado ou 

pedaços de papel amassado para moldar os detalhes necessários. Lembre-os de não usar tiras ou 

rolinhos de papel muito grossos para que não se descolem depois de secos. Por exemplo, se um 

aluno quiser fazer traços mais grossos, peça que usem duas ou mais tiras finas enroladas ou 

amassadas, para dar volume. Assim elas serão fixadas para não desgrudarem nem se soltarem 

facilmente. Deixe-os usar a imaginação para criar a feição de suas máscaras.  

Finalizadas todas as camadas, cubra as máscaras com uma camada de cola branca. Caso você 

tenha usado papel jornal ou outro papel com cores ou tinta, adicione à cola um pouco de tinta à base 
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de água, como guache ou tinta acrílica, e cubra tudo com essa mistura, assim você terá uma base 

para receber a pintura e os ornamentos, etapa que será feita na próxima aula. 

Agora, peça aos alunos que coloquem as bexigas para secar, por pelo menos 24 horas. 

Depois eles devem limpar os materiais, lavar os pinceis e recipientes com cola, recolher os restos de 

papeis e organizar a sala. Lembre-se de anotar o andamento da aula no seu diário de bordo. 

 

Aula 3 – Criando máscaras de inspiração africana 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou local com pias e mesas. 

Organização dos alunos: distribuídos pelas mesas para realizar a atividade prática. 

Recursos e/ou material necessário: tesoura de pontas arredondadas, cola branca, pinceis e tinta à base de água (cores 

variadas), fibras vegetais, palha, miçangas, búzios, lãs, penas e o que mais encontrar que possa decorar as máscaras. 

Atividade 1: Retomada (10 minutos) 

Inicie a aula mostrando mais uma vez as reproduções das máscaras africanas tradicionais e 

dos trabalhos dos artistas contemporâneos. Peça aos alunos que recuperem os desenhos que 

produziram, inspirados nas imagens que você apresentou na aula 1. Distribua a cada aluno as 

máscaras produzidas na semana anterior.  

Em seguida, peça a eles que cortem a ponta da bexiga perto do nó e retirem com cuidado a 

bexiga vazia de dentro da base. Depois, demonstre como eles devem cortar longitudinalmente ao 

meio a papietagem no local demarcado: utilizando a tesoura, vão começar pelo buraco por onde 

retiraram a bexiga e seguir em linha reta até chegar nele novamente, dividindo a esfera em duas 

metades, ou duas máscaras, tomando cuidado para não desprender a marcação do nariz, dos olhos e 

da boca. Feito isso, cada aluno terá duas máscaras para pintar e ornamentar como quiser. 

Atividade 2: Ornamentação das máscaras (25 minutos) 

Lembre os alunos de que, sempre que usarem colas e tintas ou qualquer material que possa 

danificar as mesas ou carteiras, eles devem cobri-las com papel velho, como jornal. Então, distribua 

os materiais e peça que finalizem as máscaras utilizando cores e materiais diversos, que podem ser 

fixados na máscara com cola ou amarrados com fios, fitas, barbantes ou linhas. Deixe as reproduções 

das máscaras disponíveis para que os alunos possam consultá-las. 

Atividade 3: Roda de conversa e apreciação das máscaras (10 minutos) 

Ao final da atividade, reúna os alunos e proponha que mostrem uns aos outros as máscaras 

que fizeram, contando como foi a produção, em que eles se inspiraram e quais foram suas 

dificuldades e resoluções. Reserve os minutos finais da aula para que os alunos limpem os materiais e 

organizem a sala de aula. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os alunos conheçam as máscaras rituais de diferentes etnias africanas; 

• que os alunos identifiquem sua função ritual, suas características estéticas e sua 
influência na arte ocidental; 

• que os alunos criem máscaras com papietagem e outros materiais. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Vocês participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram atenção nas 

instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; “Caso 

tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Vocês produziram máscaras inspiradas 

nas máscaras africanas com a técnica da papietagem? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as 

próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os 

dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que mais atraiu sua atenção nas máscaras africanas? Por quê? 

2. As máscaras têm papel importante na cultura e na arte das etnias africanas. Explique qual é a 
função dessas marcas para esses povos? Qual função você daria às máscaras que produziu? Em 
razão de sua função, onde vai pendurar as máscaras que produziu? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os alunos podem responder que são as cores, a expressão facial, algum 
detalhe específico, o mistério que elas transmitem, entre outras.  

2. A função das máscaras africanas é ritualística e os alunos podem emprestar também essa função 
à suas produções, ou a função espiritual, a função teatral, entre outras. Ele também pode dizer 
que suas máscaras serão usadas para decoração. O local onde vão colocá-las dependerá da 
função escolhida, na maioria das vezes: por exemplo: decoração, em uma sala. 

 


