
 

 

Solano: a ancestralidade negra cantada pela nova geração 
Cantora Nara Dom assina a segunda canção do coral “Eu canto minha África” 
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Dando continuidade à celebração da semana da Consciência Negra, o coral “Eu canto 

minha África”, de São Carlos – SP, divulga sua segunda canção: “Solano”, composta 

pela regente convidada e cantora Nara Dom. 

Composto por crianças, adolescentes e jovens, de 6 a 17 anos, negros e 

afrodescendentes, o coral se adaptou a pandemia e transformou as apresentações em 

belos clipes, que estão sendo disponibilizados na internet diariamente nesta semana. 

Nara conta que nos ensaios online, durante o isolamento, os alunos começaram a 

fazer questionamentos: “Eles me perguntaram de onde vinham as músicas, quais eram 

suas histórias, qual região da África tinha o idioma mais próximo de nossa língua”. 

A sede de conhecimento dos membros do coral ajudou Nara Dom a definir o 

repertório e compor a canção “Solano”. “Eu me baseei na minha experiência de vida. 

Cada integrante ou familiar tem uma trajetória e uma característica que eu também 

vivi sendo negra. Mudam os personagens, mas a história se repete.”, conta. 



A canção “Solano” une a ancestralidade e o negro no futuro, enaltecendo a história 

com influências do Congo. Confira o clipe aqui: https://youtu.be/6gk2MXyTeOQ 

O coral de São Carlos foi um dos premiados pelo Governo do Estado de São Paulo 

através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com o prêmio PROAC Editais. 

Acesse as redes sociais para acompanhar o coral Eu canto minha África: 

Instagram – @eucantominhaafrica 

Youtube – Coral Eu canto minha África 

Site – www.dcastroproducoes.com 

Ficha técnica: O coral conta com Felipe Côrtes: músico, educador, baixista e 

compositor, que assumiu a produção musical das canções gravadas em estúdio e 

Dnize Castro como idealizadora e produtora cultural do projeto. A ficha técnica conta 

ainda com a participação de Dagoberto João Cavaleiro na cenografia, Luciane 

Sant’Ana nos figurinos e adereços, André Luís Ferreira na fotografia, Adriana 

Nagazako na assessoria de imprensa, Camila Mendes como designer gráfica, Gil 

Arruda como hair design, Eder Slim na execução em grafite, Nívia Alves de França 

Souza como proponente, Gercilene Azevedo da Cunha na assistência de produção e 

Luana Di Pires na captação de imagens e edição. 

O coral conta também com apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Carlos 

através da Secretaria Municipal de Cidadania, do Centro Municipal de Cultura Afro-

Brasileira de São Carlos e da Secretaria Municipal de Educação. O projeto conta 

também com o apoio cultural do Cemac – Centro Municipal de Artes e Cultura. 

Contatos e informações: 

DNIZE CASTRO – decastroproducoes@gmail.com 
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