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 INTRODUÇÃO À HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA 

“Com efeito, a história da África, como a de toda a humanidade, é a história 
de uma tomada de consciência. Nesse sentido, a história da África deve ser 
reescrita. E isso porque, até o presente momento, ela foi mascarada, 
camuflada, desfigurada, mutilada” (KI-ZERBO, 1982, p. 21). 

 

Fonte: www.siliconafrica.com  

1.1 A África pela Diáspora 

O termo diáspora é utilizado para referirmo-nos ao processo de 

desenraizamento vivenciado por populações deslocadas de seus locais de origem, 

geralmente de forma violenta e forçada. A diáspora pode ser – e efetivamente foi - 

vivenciada por diferentes populações de formas também distintas. A possibilidade de 

maior ou menor enraizamento e a multiplicidade de experiências sócio- culturais 

vivenciadas na nova morada são alguns dos elementos que delimitam essas 

diferenças, ao longo da história. 

Entre os séculos XVI e XIX, mais de 11 milhões1 de africanos foram trazidos 

à força para as Américas, para trabalharem como escravos. No Brasil, entre 1550 e 

1850, aproximadamente, teriam desembarcado entre 3,6 e 5,6 milhões de   

africanos. Ainda que as estimativas apresentem grandes variações, é inegável que 

este processo se configurou como um dos maiores movimentos diaspóricos dos 

tempos modernos. 

Essas populações africanas na diáspora vivenciaram não somente a violência 

da viagem transatlântica no julgo do tráfico negreiro para as Américas, mas toda a 

rede de usurpações sofridas no processo escravizatório. Podemos considerar 

http://www.siliconafrica.com/
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populações na diáspora tanto os africanos que aportaram na costa do continente 

americano, quanto também todos aqueles considerados seus descendentes. Essa 

população, em geral, possui registros culturais elaborados na ligação simbólica que 

se estabeleceu em terras americanas com seu território ancestral. Grande parte 

desses registros culturais passou a ser partilhado por grupos de diferentes origens e 

referências étnico-culturais, a partir de séculos de convivência, nem sempre 

harmoniosa. 

Podemos dizer que as culturas diaspóricas, como de resto todas as culturas, 

são híbridas, permeáveis. Não é diferente para o caso das culturas 

afrodescendentes. O pesquisador africano Carlos Lopes defende a importância da 

compreensão e do estudo das culturas diaspóricas para entendimento do que é, 

hoje, a África. Segundo ele, não é somente importante que o Brasil compreenda a 

história da África, mas que a África compreenda a história das populações africanas 

na diáspora como pressuposto de estudo de sua própria história. Recuperando o 

historiador Elikia M’Bokolo, Carlos Lopes afirma, em entrevista à Revista Palmares, 

que “Os africanos do continente têm que aceitar que as diásporas têm a outra 

metade da memória”. 

Carlos Moore nos convida a compreender as complexas formas de percepção 

da África na diáspora, sobretudo o desafio da passagem de uma África mítica a uma 

África real, capaz de subsidiar lutas dos diferentes povos da África em prol de sua 

emancipação social, política e também cultural. Segundo o autor: “Durante muito 

tempo, as diásporas africanas escravizadas no exterior tiveram de forjar uma visão 

idílica desse continente para existir, resistir e se manter. Por razões evidentes – que 

têm a ver com a brutalidade com a qual a África viva foi arrancada dos africanos 

escravizados no exterior da África -, a imagem que se tem desse continente, 

elaborada carinhosamente pelo imaginário dos deportados, via de regra, foi uma 

idealização. Para preservar o rico legado ancestral que nos permitiu atravessar o 

horror de viver em estado de escravidão racial nas Américas por mais de quatro 

séculos, foi necessário idealizar essa África da qual tínhamos sido arrancados para 

sempre. A África aparece, nessa visão, como um lugar quase sem tensões internas 

ou contradições inerentes à sua própria experiência histórica” (MOORE, 2008, p. 11-

12). 
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Fonte: www.siliconafrica.com 

Essa idealização, que Carlos Moore atribui a uma necessidade mesma de 

sobrevivência física e cultural tem seus desdobramentos, inclusive nos processos 

educativos que se põe em marcha no Brasil contemporâneo. Isso se torna visível, 

por exemplo, em práticas pedagógicas que – em benefício da legítima e urgente 

valorização da história e cultura afro brasileira e africana – omitem dados, análises e 

contribuições reflexivas sobre a sua história e cultura, com vistas a combater a visão 

negativa perpetuada durante anos nos processos educativos.  

Assim, em benefício de uma legítima positivação, o que ocorre muitas vezes é 

a idealização da África e suas heranças. 

Este texto é um convite a que você, professor/a, procure repensar as 

percepções ingênuas construídas sobre a África e os africanos (também da 

diáspora), rompendo tanto com aquelas ideias que informavam um continente e 

seus povos como símbolos natos de destruição, maldição e ruína – o chamado afro-

negativismo -, quanto também àquelas percepções que, em benefício da necessária 

positivação, silenciaram na escola o estudo das contradições e conflitos observados 

na história do continente e ainda hoje presentes em sua realidade (como a 

corrupção, a subserviência política, o julgo europeu e asiático com submissão 

econômica e cultural, a miséria e as guerras, entre outros).  

Embora tais mazelas não devessem ser generalizadas para todo o continente, 

ignorá-las - ou até justificá-las - pode conduzir a um afro centrismo ingênuo, por 

vezes transformado naquilo que Carlos Lopes chamou de tese da superioridade 

africana. Este texto é também um convite a pensar melhor no valioso cultivo do 
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nosso sentimento de pertença à experiência do continente africano, sentimento que 

liga a África e os africanos ao Brasil por laços históricos conhecidos, mas ainda não 

totalmente compreendidos ou valorizados. 

A recomposição do imaginário sobre a África é também parte importante da 

implementação de programas educativos que, centrados no ensino de história e 

cultura africana e afro-brasileira, voltam-se à promoção de uma (re)educação das 

relações étnico-raciais, em nosso país.  

Tal perspectiva, no entanto, precisa se pautar pela busca de uma 

compreensão real da história e da cultura dos povos africanos e afro- descendentes. 

No nosso caso, é significativa a abordagem da história africana do ponto de vista de 

suas relações com o Brasil, sem ingenuidades ou supressões, mantendo, 

evidentemente, a positivação como suposto educativo, mas sem idealizações acerca 

da África, da rica ancestralidade que nos liga, dos laços contemporâneos, enfim, de 

sua/nossa história. É a partir da aposta de que é possível – e necessário – 

reconstruir imagens estereotipadas – qualquer que seja sua perspectiva – que este 

texto se orienta. 

Esperamos que ele possa representar um efetivo convite à reflexão crítica e à 

elaboração de propostas pedagógicas inovadoras. Mas para isso, é preciso 

compreender alguns dos pressupostos e argumentos que estão presentes tanto na 

tese da inferioridade africana quanto naquela que, visando ultrapassar essa visão, 

erigiu uma “pirâmide invertida”, como nos diz Carlos Lopes. 
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 EM SALA DE AULA 

 

Fonte: chapensantesale.blogspot.com.br 

Se objetivamos desconstruir estereótipos e caminhar em direção a uma visão 

mais realista do continente, na perspectiva de sua diversidade, é importante, em 

primeiro lugar, investigar as representações que os alunos carregam acerca do 

continente. Pode-se, então, iniciar os estudos sobre o continente africano propondo 

que os alunos descrevam o que pensam sobre a realidade africana, que tipo de 

imagens vêm à sua memória, o que sabem sobre a história e a geografia desse 

continente (é comum que identifiquem a África como um país e não se deem conta 

de que trata-se de um continente, constituído por mais de 50 países).  

Outra alternativa consiste em levar para sala de aula um conjunto de imagens 

do continente (imagens diversas, que mostrem tanto as mazelas econômicas e 

sociais quanto a riqueza das diferentes formas de organização política, econômica e 

social, com sua diversidade sócio- cultural, sua produção artística, etc; da mesma 

forma, tanto imagens que evidenciem as belezas naturais, com sua grande 

diversidade de paisagens, quanto àquelas que mostrem a destruição de florestas, 

queimadas, uso não sustentável das riquezas, etc.), em comparação e similitude a 

outras partes do mundo (também neste caso, mostrando situações diversas, 

imagens que enfatizem tanto aspectos positivos quanto negativos). Pode-se propor 

aos alunos que selecionem aquelas imagens que acreditam referir-se ao continente 

africano e aquelas que pensem referir-se a outras realidades. A partir do 

levantamento dessas imagens e representações pode-se começar a discutir em sala 

de aula a origem de tais representações e as razões do predomínio de equívocos e 
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estereótipos. Enfim, propor que reflitam sobre as representações construídas, como 

forma de convidá-los a problematizar e rever parte dessas representações. 

 IDENTIDADES EM CONTRAPONTO: DA TESE DA INFERIORIDADE À 

PIRÂMIDE INVERTIDA 

 

Fonte: www.siliconafrica.com 

Não é de hoje que vem se forjando a tese da inferioridade africana. Hegel, no 

século XIX, já postulara que “A África não é uma parte histórica do mundo. Não tem 

movimentos, progressos a mostrar, movimentos históricos próprios” (HEGEL, citado 

por ARNAUT e LOPES, 2005).  

Essa ideia foi mantida praticamente intocada, inclusive nos meios 

acadêmicos, pelo menos até meados do século XX. E mesmo nos dias atuais ainda 

é comum (embora não seja aceitável) que os africanos sejam descritos como não 

civilizados, pouco afeitos ao trabalho intelectual e, nesta tradição, considerados 

incapazes de pensar a sua própria história.  

Muitos livros didáticos no Brasil contribuíram para reforçar essa ideia, 

especialmente porque divulgaram imagens de africanos como sujeitos inteiramente 

dominados e oprimidos pelo processo de escravização. Essa representação – 

sustentada também por concepções pretensamente científicas do século XIX - 

contribuiu muito para difusão da ideia de que as sociedades africanas são incapazes 

de se autogovernar, por serem associadas a atributos como os de ingenuidade ou 

primitivismo. 
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Felizmente, lutas sociais e políticas e também embates científicos têm 

permitido a superação destes postulados relativos ao que seria uma inferioridade 

genética ou inata dos africanos, considerando que não existe inferioridade ou 

superioridade racial.... Mas, se não há raças do ponto de vista biológico, há ainda 

racismo em diferentes partes do planeta, inclusive no Brasil. Assim, se como 

operadores biológicos que justifiquem hierarquizações, as ideias em torno do 

conceito de “raças humanas” perderam validade e credibilidade científica e também 

social, as classificações raciais são ainda, infelizmente, critérios utilizados no 

pensamento e vivência social para discriminar, excluir e impedir o acesso a bens e 

direitos. 

Mas a ideia de “raça” não tem sido apropriada apenas numa perspectiva de 

hierarquização – e consequente inferiorização de alguns grupos humanos -, nas 

formas como opera o racismo. Ela também tem sido utilizada - em meio a polêmicas 

e controvérsias – como estratégia de afirmação de identidades negadas e 

silenciadas por séculos, como é o caso da identidade negra. Assim, mesmo 

reconhecendo a inexistência de raças, do ponto de vista biológico, muitos grupos 

reivindicam um pertencimento étnico-racial, afirmando a validade desse conceito do 

ponto de vista social, enquanto estratégia de mobilização e luta. Esse movimento de 

afirmação e valorização da identidade negra, a partir da ideia de pertencimento 

étnico-racial, também tem história, uma história que se liga às lutas travadas por 

africanos nos processos de emancipação política e por afro- descendentes da 

diáspora, espalhados por diferentes partes do mundo. 

Foi no contexto de luta anti- colonialista que se forjou o que chamamos de 

pan-africanismo, ideologia política criada fora da África que predicava que a 

Diáspora e a África tinham um destino comum. Dessa forma, a emancipação dos 

afro-americanos, por exemplo, estava vinculada à emancipação dos povos do 

continente – e vice-versa. 

De acordo com Carlos Lopes, os africanos têm muita dificuldade em aceitar a 

identidade que não seja a pan-africana. Isso tem a ver com a história política do 

continente. Porque os africanos tiveram que afirmar a sua identidade em 

contraponto. A práxis identitária africana é o contraponto. Existe toda uma literatura, 

uma produção de mídia, uma produção artística de inferiorização do africano. Ele 

sente necessidade de fazer aquilo que chamo de pirâmide invertida. Faz tudo ao 

contrário e inverte a pirâmide. O que é mau passa a ser bom, o que é bom passa a 
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ser mau. Ele sobrevaloriza as coisas africanas e subvaloriza a influência externa, 

que também está presente. Os africanos são diversos, embora tenham dificuldades 

em aceitar isso. Mesmo o africano que não é negro tem de se posicionar para 

defender sua identidade. Ele quase rejeita as outras características do padrão, para 

se expressar dos pontos de vista intelectual, artístico e identitário. (...). Esse debate 

será ultrapassado aos poucos. À medida que vão ocorrendo às discussões sobre a 

questão das identidades, começa-se a admitir que a África contemporânea seja de 

fato uma mistura, como todos os países e continentes o são. (LOPES, 2004, p. 1). 

O conceito de “pirâmide invertida”, como nos diz Carlos Lopes, diz respeito a 

esse processo de afirmação de uma superioridade africana e, junto a isso, de uma 

suposta “homogeneidade” ou de que os africanos teriam, naturalmente, algo em 

comum. Esse algo passa a ser, muitas vezes, a “raça negra”, enquanto uma 

identidade comum. Outro pensador africano crítico aos usos e apropriações do 

conceito de raça é Kwame Anthony Appiah. Dialogando com o movimento pan-

africanista, este filósofo também nos adverte sobre os riscos do apelo ao conceito de 

raça, mesmo que numa perspectiva social, vir a contribuir para um congelamento, 

fixação, essencialização e homogeneização de uma identidade negra. 

A “raça” nos incapacita porque propõe como base para a ação comum a 

ilusão de que as pessoas negras (e brancas e amarelas) são fundamentalmente 

aliadas por natureza e, portanto, sem esforço; ela nos deixa despreparados, por 

conseguinte, para lidar com os conflitos “intraraciais” que nascem das situações 

muito diferentes dos negros (e brancos e amarelos) nas diversas partes da 

economia e do mundo. (APPIAH, 1997: 245)  

As “situações muito diferentes dos negros” (e de quaisquer outros grupos), 

como nos lembra Appiah, são fruto de processos históricos diversos. Assim, se é 

fato que a experiência do racismo constitui um elemento de identidade entre grupos 

que, historicamente, foram discriminados e inferiorizados em função de seu fenótipo 

ou de sua ancestralidade comum, também não se pode ignorar que as experiências 

sociais vivenciadas por indivíduos desses grupos são diversas e não se restringem 

às opressões e discriminações do racismo. E as diferentes experiências históricas, 

que levaram às tais “situações muito diferentes”, a que se refere Appiah, precisam 

ser conhecidas e estudadas, se queremos efetivamente caminhar no sentido de uma 

compreensão da complexidade e diversidade que caracteriza o continente africano. 
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É preciso considerar que há desdobramentos significativos dessas questões 

no cenário educativo brasileiro atual, quando vivenciamos o processo de 

investimentos em uma educação anti racista ou educação das relações étnico-

raciais. É comum encontrarmos professores que optam por estudar a história e 

cultura africana resgatando a mitologia e a literatura africana, com vistas a favorecer 

uma valorização da herança e produções culturais africanas. Esse movimento, 

instigante e inovador, sobretudo para os estudantes, pode – e deveria - ser 

acompanhado de análises históricas e sociológicas do continente, o que nem 

sempre ocorre. Essa exclusão da análise propriamente histórica e sociológica tem, 

por vezes, contribuído para um retorno ao que seria uma África ancestral, mítica, a-

histórica ou compreendida apenas por seus traços considerados valiosos no seio da 

positivação da autoestima dos brasileiros afro- descendentes. 

Da mesma forma que na historiografia10 há o que se chama de “pirâmide 

invertida”, também nas práticas educativas se tem observado movimento 

semelhante. Se num primeiro momento de positivação das identidades e histórias 

sub- valorizadas essa estratégia possa ser instigante, por outro lado, ela pode ser 

capaz de gerar representações equivocadas e idealizadas acerca da África, 

funcionando, na verdade, para impedir a compreensão crítica e o posicionamento 

reflexivo dos alunos a respeito da história, da cultura e da relação Brasil-África. Sem 

a intenção de desqualificar práticas educativas voltadas ao trabalho com história e 

cultura africana e afro-brasileira, precisamos nos debruçar sobre o que tem sido 

ensinado aos estudantes, neste momento, para entendermos as implicações disso 

quanto ao alcance de nossos objetivos. Vale a pena, então, refletirmos sobre o que 

diz uma professora a respeito da história da África. 

[...] Eu mostrei isso pra eles, que naquela época, as tribos, os primeiros 

negros eles eram reis e rainhas, moravam em palácios, eles tinham os escravos 

deles, mas dentro da tribo deles lá, os egípcios, os escravos não eram pessoas que 

eram judiados não, era como a organização das abelhas, os trabalhadores, todos 

tinham a sua hierarquia, todos eram respeitados dentro da sua hierarquia, ninguém 

sofria nem era maltratado, eles eram chamados de escravos, mas na verdade eles 

eram servidores, né, dos reis e rainhas [...] É necessário primeiramente 

compreender os depoimentos dos professores a partir das dificuldades que vários 

deles têm de acesso a bibliografia atualizada e reflexiva a respeito da História 

Africana. Mesmo em cursos de formação, muitos estereótipos ou formulações 
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equivocadas são veiculados. Tomamos também os depoimentos como significativas 

maneiras pelas quais os professores se expressam a respeito do tema, 

posicionando-se neste contexto de aproximações com a história do continente e de 

experimentações de abordagem da África.  

 ÁFRICA NO PLURAL 

 

Fonte: 3.bp.blogspot.com 

Na África vivem em interação cultural mais de 2.000 povos diferentes, que 

possuem os mais variados modos de organização sócio- econômica, política e 

cultural, contando também com uma infinidade de fluxos migratórios populacionais e 

trocas entre povos nas mais diferentes fronteiras e espaços do continente. Podemos 

compreender as mais variadas dinâmicas culturais que se estabeleceram, se 

estabelecem e se recriam cotidianamente no continente. 

É interessante, então, que pensemos na África como um continente complexo 

e plural, em que a marca mais forte é a diversidade sócio- cultural. Várias Áfricas, 

várias culturas! Uma África que chegou ao século XXI tendo vivenciado muitas 

histórias, algumas cheias de conflitos e opressão... outras, produzidas na vivência 

cotidiana, em grupos de convívio e em família, uma vida feita por pessoas reais que 

têm visões de mundo, identidades culturais e relações peculiares com a natureza e 

com o seu passado histórico. Nenhuma dessas pessoas ou grupos, isoladamente, 

contudo, explica por si a história do continente. É preciso olhar para as várias 

histórias para entender a(s) história(s) da África, conforme nos propõe a escritora 

nigeriana Chimamanda Adichie, em “O perigo de uma única história”. 
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Se entendemos por cultura o conjunto de experiências e manifestações 

vivenciais expressas por um grupo na sua relação de mediação com o mundo, 

podemos, então, pensar que a África possui uma variedade bastante grande de 

culturas. Seu perfil cultural não pode, por isso, ser reduzido a uma identidade 

única16, como se existisse uma “essência africana”. 

Como já dissemos, a África é um continente portador de muitas expressões 

culturais, que podem variar conforme a matriz cultural ou origem do grupo, conforme 

a região, a organização social, política, e, mesmo, de acordo com as relações que 

os grupos estabelecem com o meio ambiente. As variações são inúmeras e 

sabemos que a tentativa de construir uma identidade africana levou a minimizar-se e 

a desprezar-se a enorme diversidade cultural desse continente, expressa em sua 

medicina, filosofia, astronomia, matemática e nas manifestações artísticas e 

arquitetônicas, por exemplo. Enfim, “toda identidade humana é construída e 

histórica” (APPIAH, 1997). 

No entanto, é comumente difundida a ideia de que a África é um continente 

em permanente guerra, assolado por miséria, fome e terríveis doenças. Da mesma 

maneira, difunde-se que o continente africano é um cenário de paisagens naturais 

exóticas e inexploradas: desertos despovoados, savanas cheias de leões e elefantes 

e paisagens à espera de aventuras e safáris. Não é raro que encontremos pessoas 

que imaginam um continente envolto em misticismo, com uma população envolvida 

com crenças primitivas ou amaldiçoadas, ou de pessoas produtoras de uma arte 

“grosseira” e primitiva. 

Difundidas geralmente por documentários, jornais e revistas, e até mesmo na 

escola, essas representações estereotipadas a respeito do continente e dos 

africanos orientam-se pela desinformação e pelo etnocentrismo que pautou a 

relação, sobretudo da Europa com a África, nos últimos séculos. Nessas 

representações um fato isolado é tido como significativo para compreensão da 

história e cultura de todo o continente. Assim ocorrem com as guerras civis, as 

doenças e a fome que, simbolicamente, expressam o que seria a “face” do 

continente, a sua marca. Embora problemas sociais, políticos, econômicos e 

culturais evidentemente existam na África, precisamos evitar tomá-los como a única 

forma de compreender o continente. Algumas pessoas tentam ver tendências 

africanas inatas para a guerra civil, o que é incorreto; outras tributam até mesmo 

uma maldição19 a populações de origem africana. 
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Essas ideias absurdas foram e são ainda difundidas, sobretudo desde a 

intensificação da relação da Europa com o continente, durante o longo processo de 

colonização da África; expressam uma noção negativa que se tentou passar à 

história como justificativa para a violência imposta ao continente. 

Por várias destas razões, há pessoas que supõem que as populações 

africanas não têm cultura nem história ou, no máximo, teriam desenvolvido apenas 

formas primitivas de organização social e política e de produção cultural. 

Diferentemente, podemos entender quase todas as guerras civis que 

assolaram e ainda assolam o continente como resultantes de um complexo processo 

de agressão cultural, política e material vivenciado pelas populações africanas 

durante séculos, sobretudo a partir da colonização. Isso não quer dizer que não 

existiam guerras e conflitos em África antes da chegada dos europeus. Mas se 

estudarmos com maior cuidado boa parte dos conflitos mais recentes, veremos não 

raízes inatas para a guerra, mas sim o resultado das experiências de violência 

sofridas pelos africanos também a partir do contato com outras culturas e povos. 

Alguns deles são resultantes do aprofundamento de antigas guerras historicamente 

travadas entre grupos africanos em disputa por territórios e riquezas, como se vê em 

outros continentes, mas que em África se perpetuaram ou se acirraram em função 

dos sistemas de dominação e expropriação sofridos pelo continente. 

O mesmo exercício de discernimento vale para o caso das expressões 

culturais africanas, tidas por vezes como inferiores, atrasadas ou primitivas. As 

culturas africanas, por serem diferentes de culturas como as europeias, foram muitas 

vezes classificadas erroneamente como inferiores ou bárbaras. Elas são diferentes, 

inclusive entre si, movidas por formas expressivas próprias, que também se 

transformam ao longo dos tempos. Pense nisso sempre que você se deparar com 

uma imagem, texto ou representação sobre a África e suas culturas.  
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 COMO PODEMOS ESTUDAR A HISTÓRIA DA ÁFRICA? 

 

Fonte: s-media-cache-ak0.pinimg.com 

Durante muito tempo se pensou que a África não tinha história porque boa 

parte de sua população não tinha linguagem escrita tal como o têm, há muito, por 

exemplo, algumas sociedades europeias e orientais. Essa ideia levou alguns 

estudiosos a classificar a África de “bárbara e atrasada”.  

Hoje sabemos o quanto essa noção equivocada prejudicou o estudo da 

história africana e das populações afro- descendentes! A renovação dos estudos 

históricos e a revisão dessa postura negativa em relação à África resultaram na 

compreensão de que a história africana pode e deve ser estudada pela interpretação 

e crítica de fontes de natureza variada, tais como as fontes orais, arqueológicas, e 

também escritas, dentre outras. De acordo com J. Ki-Zerbo, é preciso reconhecer 

que no que concerne ao continente africano haverá três fontes principais para 

estudo histórico: os documentos escritos, a arqueologia e a tradição oral (1982, vol. 

1, p. 28). O estudo histórico do continente a partir destes três tipos de fontes é 

apoiado pela linguística e pela antropologia. Mas é preciso levar em consideração 

que há dificuldades de acesso a fontes para os estudos históricos. Muitas delas 

foram destruídas com o tempo, pela ação humana e pelo jogo de interesses em 

cada momento da história – como em todos os pontos do planeta. A dinâmica 

histórica e os interesses em disputa em cada momento permitem ou impedem a 

sobrevivência das fontes e sua organização e distribuição no tempo e no espaço. É 

importante pensar, também, que as fontes históricas são fragmentárias, encontram-



 

15 
 

se muitas vezes sob forte dispersão. Além disso, a história da África não nos permite 

pensar numa homogeneidade de experiências históricas do continente, mas num 

complexo mosaico de experiências simultâneas em diferentes pontos do continente 

e não raro díspares.  

Outra questão importante para o estudo da história africana e para análise 

das fontes é a interdisciplinaridade. O estudo da história da África requer a 

colaboração de diferentes áreas do conhecimento. Por fim é crucial que o estudo da 

história africana se realize do ponto de vista africano, e não permaneça 

predominantemente atrelada, como costuma ocorrer, a padrões eurocêntricos. 

Evidentemente que esta centralidade na África não impede que se estabeleçam 

todas as conexões entre o continente e os demais povos e Estados, mas sem perder 

de vista a reciprocidade, ou seja, estudando a África e as relações que se 

estabelecem historicamente com os diferentes pontos do continente. 

Um bom exemplo desta centralidade está no uso das palavras. É comum o 

uso de expressões euro centradas para designar estruturas e processos vivenciados 

no decurso da história da África. Assim ocorre com o uso frequente de termos como 

civilização, império, reino, Estado para se referir à história e experiência de grupos e 

sociedades na África. A consideração acerca da provável inadequação de uso de 

um ou outro vocábulo destes para se referir aos africanos e à sua experiência pode 

ser rica oportunidade para repensar em sala de aula novas maneiras de abordar o 

estudo da história da África. 

Vamos compreender um pouco mais os desafios implicados no estudo da 

história africana a partir de fontes de natureza diversa.  
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 FONTES ORAIS 

 

Fonte: blog.radardaproducao.com.br 

Consideradas por alguns historiadores como fontes privilegiadas, as fontes 

orais merecem tratamento tão cuidadoso para história africana quanto fontes de 

qualquer outra natureza. Como nos alerta Elikia M’Bokolo, elas também não estão 

livres de fabulações. 

Podemos considerar a extensa variedade de fontes orais para estudo da 

história africana, com destaque para as fontes produzidas no seio do que se 

convencionou chamar de tradições orais, em que estão aquelas de origem histórica, 

panegírica, religiosa, individual, nas formas de poesia, listas, narrativas, didáticas ou 

comentários. (M’BOKOLO, 2009, p. 49). 

Comparece também à análise historiográfica das fontes orais o 

questionamento a respeito da temporalidade a que se remetem – elas nos falam, 

afinal, dos tempos passados ou das formas como os povos do presente lidam com a 

sua história? 

Essas questões nos mostram o rigor e a delicadeza exigidos do historiador no 

trabalho com as fontes orais, sobretudo no caso das narrativas de origem, 

abundantes em todas as áreas culturais e políticas na África (M’BOKOLO, 2009, p. 

48). 

Entre alguns grupos africanos é comum que encontremos os doma e os diélis. 

Os doma (também chamados pelos europeus de “tradicionalistas”) são considerados 

os mais nobres transmissores de histórias de origem e trajetória social de um grupo 
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africano, não podendo mentir nunca e nem mesmo faltar à própria palavra. Se um 

doma mentisse ele estaria perdendo a capacidade de criar uma ordem social e, 

mesmo, comprometendo a sua própria existência como humano. Para um doma, a 

verdade ancestral é uma força que o mantém vivo, sendo que ele tem o papel social 

de perpetuá-la para as novas gerações. Os domas são, quase sempre, pessoas 

idosas, consideradas depositárias da memória de seu grupo ou de sua família. Em 

várias regiões africanas existem escolas de iniciação ao exercício da récita e da 

transmissão oral. Essas escolas, normalmente escolas que formam os doma, 

guardadas suas especificidades, têm em comum “a fé na palavra que emana do ser 

supremo como instrumento de criação de todo o universo” (HERNANDEZ, 2005, 

p.29). 

Os diélis (chamados de Griots, ou Griôs) são também contadores de histórias, 

que incorporam uma carga ficcional à suas narrativas. Em suas viagens, escutam 

histórias das famílias e as contam em narrativas muitas vezes heróicas e épicas25, 

capazes de transformar as tradições em glória, esperança e sonho. São o que se 

poderia chamar de animadores públicos e tecem mundos com palavras, músicas e 

coreografia. “Diéli quer dizer sangue, e a circulação do sangue é a própria vida” 

(LIMA, 1998, p.26). 

Mas o que pode representar um manancial instigante para compreensão dos 

registros culturais africanos, pode também contribuir para simplificar ou cometer 

reducionismos. Caso venham a ser tomadas de maneira desconectadas de seu 

contexto de produção, as narrativas orais podem favorecer uma compreensão linear 

e factual da história africana, promovendo-se o que Carlos Moore chama de uma 

“recitação linear, desprovida de dinamismo social orgânico e sem interconexões das 

sociedades africanas ou com as sociedades extra africanas (2008, p. 175). 

J. Ki-Zerbo alerta que “o texto oral retirado de seu contexto é como peixe fora 

da água: morre e se decompõe. Isolada, a tradição assemelha-se a essas máscaras 

africanas arrebatadas da comunhão dos fiéis para serem expostas à curiosidade dos 

não-iniciados. Perde sua carga de sentido e de vida” (1982, vol. 1, p. 28). 
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 FONTES ARQUEOLÓGICAS E BENS CULTURAIS 

 

Fonte: www.siliconafrica.com 

A arqueologia é uma ciência que estuda a história através da análise de 

objetos e vestígios considerados testemunhos da existência humana em algum 

ambiente. Esses objetos e vestígios podem ser variados, como ossos, peças feitas 

de osso, cerâmicas, artefatos em ferro, vidro, metal e pedraria, além de pegadas, 

rastros e outros. Na África, a arqueologia já ofereceu aos estudiosos muitos indícios 

acerca da existência de sociedades antigas, as mais antigas do planeta. Há também 

vestígios de sociedades organizadas, muitas delas com sofisticada capacidade 

artística e técnica, como é o caso de comunidades da região de Ifé, Oió e Benin, 

além do Egito Faraônico. 

Onde foi possível descobrir registros artísticos, a arqueologia mostrou às 

sociedades ocidentais que a África não deixa a desejar do ponto de vista da 

capacidade de produzir cultura e expressões artísticas criativas e belas. Pela 

contribuição da arqueologia foi possível compreender parte da história da África 

relacionada, por exemplo, à metalurgia, a partir da descoberta de sítios em que foi 

comum a metalurgia do ferro no período da chamada África Antiga. 

Da mesma maneira que o domínio do ferro, a arqueologia permitiu 

compreender parte desta história africana pela análise de registros materiais típicos 

de práticas agrícolas, como mostraram escavações em sítios cerâmicos. 

Por meio das escavações arqueológicas, é possível recuperar uma série de 

objetos da cultura material de povos que se deslocaram pelo continente africano no 

tempo. Os registros de ocupação do território (na sua já conhecida variedade de 
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relevo e clima) permitiu aos arqueólogos e aos estudiosos de outros campos do 

conhecimento a compreensão da complexa história africana em períodos longevos. 

A existência de algumas sociedades africanas em tempos os mais remotos 

também pode ser estudada através dos objetos rituais, ligados à economia e 

artísticos, como estátuas, espadas, ferramentas, adornos, etc. A variedade de 

formas, usos e materiais utilizados também pode conferir análises significativas ao 

estudioso da história e cultura africana. Apesar de sua variedade e riqueza para 

compreensão da história, as fontes arqueológicas não podem ser estudadas 

homogeneamente em todo o continente. Segundo G. Mokhtar27 (1983, p. 12), as 

escavações não se distribuem de maneira uniforme em todo o continente. Em 

diversas partes não há a mesma densidade de escavações que podem ser 

encontradas, por exemplo, ao longo da costa africana, no interior da chamada franja 

setentrional e principalmente no vale do NiÉ importante também lembrar que os 

bens materiais são produzidos em contextos específicos em que práticas e 

concepções de mundo conferem a estes bens usos determinados. Assim, é valiosa 

a compreensão, por exemplo, de que numa determinada sociedade uma estatueta 

tenha sido produzida para representar o poder de um grupo sobre outro, ou a 

capacidade de um elemento natural de modificar ou controlar a vida humana.  

A análise de registros culturais precisa, portanto, levar em consideração as 

práticas culturais a eles relacionadas e também a trajetória social e histórica destes 

mesmos objetos/registros e práticas. Pensemos que todas as manifestações 

culturais são relevantes para compreensão do mosaico cultural africano, sendo as 

festas, ritos, saberes, modos de fazer, a música, os modos de vestir, a rica e diversa 

alimentação, as concepções políticas, as cosmogonias, etc. 
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 FONTES ESCRITAS, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E ICONOGRÁFICAS 

 

Fonte: www.todamateria.com.br 

Diferentemente do que se pode pensar, a África também tem acervos 

escritos. Neste caso, o que se entende por escrita é o registro comunicativo escrito 

em qualquer suporte (não apenas em livros, mas em papirus, em pedra, em paredes 

e lapas, em tecido e outros) e com utilização de códigos discursivos próprios das 

sociedades africanas, incluindo neste caso também os hieróglifos. As chamadas 

escritas autóctones africanas incluem os hieróglifos egípcios (uma das mais antigas 

formas de escrita da humanidade), sistemas gráficos como o da núbia antiga, o 

copta, o tifinagh (sistema de escrita milenar utilizado pelos povos tuaregues), o ge’ez 

(sistema de escrita etíope), dentre outros. Há também os ideogramas, que são 

sistemas escritos comunicacionais utilizados em regiões do Camarões e da Nigéria. 

Há também fontes escritas sobre a África que são de origem estrangeira 

árabes e europeias. Esse dado confere à história africana algumas peculiaridades, 

como já observou M’Bokolo, 2009. São importantes os relatos escritos deixados 

tanto por africanos quanto por viajantes e boa parte dos relatos até hoje encontrados 

foram produzidos por sujeitos como imperadores, traficantes de escravos, 

comerciantes, militares e exploradores, missionários, naturalistas e administradores 

coloniais. Hoje sabemos que há uma infinidade de fontes arquivistas e narrativas 

depositadas em instituições africanas, como é o caso, por exemplo, das Bibliotecas 

do Marrocos, da Argélia, do Níger, e em arquivos ultramarinos nas ex- metrópoles. 

As fontes escritas são absolutamente variadas, como podemos supor. 

Correspondências, diários, narrativas literárias, relatos de viagem, fontes oficiais, 
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registros demográficos, registros comerciais, religiosos, etc. Como é possível 

perceber, as fontes escritas têm sua origem tanto na produção individual quanto 

grupal podendo ser oficiais ou não. Há também as fotografias, tecidos, desenhos, 

pinturas, mapas, dentre outros. Os mapas, por exemplo, produzidos principalmente 

pelas sociedades de geografia da Europa, são fonte riquíssima para se entender a 

história da África; hoje sabemos que a representação do espaço africano mudou 

muito ao longo da história, um indício de que nem sempre a África foi vista pelos 

europeus da mesma forma como a vemos nos dias de hoje. Os tecidos, por outro 

lado, informam que a África produziu culturas materiais com uma infinidade de 

variações têxteis e uma tinturaria que indica um apurado gosto estético, variado, 

ontem e hoje. 

As fontes artísticas são de natureza também variada, não sendo possível 

categorizá-las numa tipologia única. O que se considera, por exemplo, como arte 

saariana antiga mais significativa deve ser procurada, sobretudo nas figurações 

rupestres (SALAMA, 1983, p. 536). O Egito africano antigo, por ter sido um 

receptáculo de influências, configurou uma arte plural e dinâmica que não pode ser 

compreendida sem estudo da ética, do direito, das concepções políticas, religiosas, 

morais e econômicas daquela sociedade. (YOYOTTE, 1983, passin). Não custa 

alertar para o fato de que é mutável no tempo e no espaço o que se considera arte 

ou manifestação artística. 

Então, ao abordar essa questão das fontes com seus alunos, você poderá 

proporcionar a eles a percepção de que a história pode ser estudada a partir de uma 

ampla variedade de registros humanos e a história da África não foge a essa regra. 

O importante, em todas as situações, é procurar contextualizar as fontes, realizando 

uso crítico e reflexivo das mesmas, sem mitificações ou omissões. Estudos 

comparativos podem ser valiosos, como também análise de posições historiográficas 

distintas para um mesmo fato histórico. Não custa reforçar também o alerta de que 

nem sempre será possível encontrarmos fontes para elucidação de toda a história e 

isso, como você sabe, não é atributo apenas do estudo da história da África. Em 

alguns casos, fazer os alunos pensarem sobre a destruição das fontes é a melhor 

maneira de abordar a história da África e da diáspora. 
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 CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

 

Fonte: 2.bp.blogspot.com 

O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África e, por isso, a 

cultura desse continente exerce grande influência, principalmente, na região 

Nordeste do Brasil. 

Hoje, a cultura afro-brasileira é resultado também das influências dos 

portugueses e indígenas, que se manifestam na música, religião e culinária. 

Devido à quantidade de escravos recebidos e também pela migração interna 

destes, os estados de Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais 

influenciados. 

No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos eram 

proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu e não representavam 

sua prosperidade. Eram vistas como retrato de uma cultura atrasada. 

Mas, a partir do século XX, começaram a ser aceitos e celebrados como 

expressões artísticas genuinamente nacionais e hoje fazem parte do calendário 

nacional com muitas influências no dia a dia de todos os brasileiros. 

A cultura afro-brasileira remonta ao período colonial, quando o tráfico 

transatlântico de escravos forçou milhões africanos a virem para o Brasil e formar a 

maior população de origem africana fora da África. 

Vale lembrar ainda, que esta cultura está marcada por sua relação com outras 

referências culturais, sobretudo indígena e europeia e está em constante 

desenvolvimento no Brasil. 
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Uma das principais características da cultura afro-brasileira é que não há 

homogeneidade cultural em todo território nacional, uma vez que a origem distinta 

dos africanos trazidos ao Brasil forçou-os a apropriações e adaptações para que 

suas práticas e representações culturais sobrevivessem. 

Assim, é comum encontrarmos a herança cultural africana representada em 

novas práticas culturais, uma vez que as manifestações, rituais e costumes africanos 

eram proibidos e só deixaram de ser perseguidos pela lei na década de 1930, 

durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. 

Assim, elas passaram a ser celebradas e valorizadas, até que, em 2003, é 

promulgada a lei nº 10.639 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), exigindo as 

escolas brasileiras de ensino fundamental e médio que abarquem em seus 

currículos o ensino da história e cultura afro-brasileira. 

Por conseguinte, vale destacar os dois grupos de maior destaque e influência 

no Brasil: os Bantos, trazidos de Angola, Congo e Moçambique; e os Sudaneses, 

oriundos da África ocidental, Sudão e da Costa da Guiné. 

Devemos ressaltar que as regiões mais povoadas com a mão de obra 

africana foram Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Espírito, Santo São Paulo e Rio Grande do Sul, devido à grande quantidade 

de escravos recebidos (região Nordeste) ou pela migração dos escravos após o 

término do ciclo da cana-de-açúcar (região Sudeste). 

 

 

Fonte: agenciasn.com.br 
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Em 2003, a lei nº 10.639 passou a exigir que as escolas brasileiras de ensino 

fundamental e médio incluíssem no currículo o ensino da história e cultura afro-

brasileira. 

A principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvidas, o samba. O 

estilo hoje é o cartão-postal musical do País e está envolvido na maioria das ações 

culturais da atualidade. Gerou também diversos sub-gêneros e dita o ritmo da maior 

festa popular brasileira, o Carnaval. 

Mas os tambores de África trouxeram também outros cantos e danças. Além 

do samba, a influência negra na cultura musical brasileira vai do Maracatu à 

Congada, Cavalhada e Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e conquistam o 

Brasil de ponta a ponta. 

Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos 

negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. 

Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais 

parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem 

levantar suspeitas dos capatazes. 

Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática 

aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação (mais para o esporte 

do que manifestação cultural) foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, 

em 1953, pelo Mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de “único esporte 

verdadeiramente nacional”. 

A Capoeira é hoje Patrimônio Cultural Brasileiro e recebeu, em novembro de 

2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 

A África é o continente com mais religiões diferentes de todo o mundo. Ainda 

hoje são descobertos novos cultos e rituais sendo praticados pelas tribos mais 

afastadas. 

Na época da escravidão, os negros trazidos da África eram batizados e 

obrigados a seguir o Catolicismo. Porém, a conversão não tinha efeito prático e as 

religiões de origem africana continuaram a ser praticadas secretamente em espaços 

afastados nas florestas e quilombos. 

Na África, o culto tinha um caráter familiar e era exclusivo de uma linhagem, 

clã ou grupo de sacerdotes. Com a vinda ao Brasil e a separação das famílias, 

nações e etnias, essa estrutura se fragmentou. Mas os negros criaram uma unidade 
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e partilharam cultos e conhecimentos diferentes em relação aos segredos rituais de 

sua religião e cultura. 

As religiões afro-brasileiras constituem um fenômeno relativamente recente 

na história religiosa do Brasil. O Candomblé, a mais tradicional e africana dessas 

religiões, se originou no Nordeste. Nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de 

tradições religiosas afro-brasileiras em geral. Com raízes africanas, a Umbanda 

também se popularizou entre os brasileiros. Agrupando práticas de vários credos, 

entre eles o catolicismo, a Umbanda originou-se no Rio de Janeiro, no início do 

século 20. 

Outra grande contribuição da cultura africana se mostra à mesa. Pratos como 

o vatapá, acarajé, caruru, mungunzá, sarapatel, baba de moça, cocada, bala de 

coco e muitos outros exemplos são iguarias da cozinha brasileira e admirados em 

todo o mundo. 

 

 

Fonte: vivinaviagem.com 

Mas nenhuma receita se iguala em popularidade à feijoada. Originada das 

senzalas, era feita das sobras de carnes que os senhores de engenhos não comiam. 

Enquanto as partes mais nobres iam para a mesa dos seus donos, aos escravos 

restavam as orelhas, pés e outras partes dos porcos, que misturadas com feijão 

preto e cozidas em um grande caldeirão, deram origem a um dos pratos mais 

saborosos e degustados da culinária nacional. 
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 RESUMO 

O presente artigo aborda a questão da obrigatoriedade do ensino de História 

Africana e Afro-Brasileira no currículo escolar das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, que ocorreu em 2003 com a aprovação da Lei nº 10.639, com o 

objetivo de ampliar o foco sobre a diversidade cultural, racial, social e econômica 

presente no Brasil. Inicialmente, fizemos um estudo bibliográfico e análise 

documental da legislação educacional, de forma a contextualizar a luta do 

movimento negro pela igualdade social e conquista da cidadania, processo em que a 

educação sempre ocupou lugar de destaque. Nesse sentido, investigamos sobre a 

abordagem do tema proposto nos materiais didáticos que são utilizados naquele 

respectivo segmento de ensino, nas unidades escolares públicas do município de 

Monte Azul Paulista, localizado no interior do estado de São Paulo. 

 

Palavras-chave:  Ensino de história; História e cultura africana e afro-

brasileira; Lei 10.639/03. 

 INTRODUÇÃO 

A temática africana no ensino de História se tornou obrigatória nos currículos 

escolares por meio da aprovação da Lei 10.639/03, que foi resultado da luta do 

movimento negro durante décadas. Historicamente, a população negra sempre 

esteve à margem da sociedade brasileira, e mesmo após a abolição não recebeu o 

http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cadernodeeducacao/sumario/35/06042015200658.pdf
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apoio necessário para que fosse incluída no exercício da cidadania. Essa população 

discriminada e excluída era descente dos africanos que, embora tenham sido 

violentados e arrancados de seu ambiente natural, quando do período da 

escravidão, trouxeram consigo histórias e culturas, que contribuíram muito para a 

formação do Brasil.  

Nas lutas do movimento negro no início do século XX a educação ocupava 

lugar de destaque nas reivindicações, e embora concebendo significados diferentes, 

era vista como estratégia capaz de proporcionar oportunidades iguais entre negros e 

brancos na sociedade. Esta luta não se limitou durante aquele período, se 

estendendo para as décadas seguintes, gerando avanços e conquistas, como na 

década de 1980, quando inúmeras pesquisas sobre a temática africana no ensino 

brasileiro, que trouxeram explicações para o fracasso escolar do negro, constatando 

a inadequação do currículo escolar oferecido, no qual predominava o euro 

centrismo.  

Nesse sentido, o presente artigo é resultado de análise documental, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino de História; a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB; a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino da Educação Étnico-Racial e Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Também realizamos um estudo de materiais didáticos 

utilizados nas séries iniciais do Ensino Fundamental em escolas de um município do 

interior do estado de São Paulo, a fim de constatar como está sendo desenvolvido o 

ensino sobre a citada temática no currículo escolar. 

 MOVIMENTO NEGRO E EDUCAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO 

A conquista da cidadania negra, não ocorreu de forma compulsória, inclusive 

no que se refere ao campo da educação. Nesse sentido, observa-se que na década 

de 1930 o movimento negro teve um complexo trabalho a desenvolver, com ações e 

lutas pela igualdade entre negros e brancos. Segundo Gonçalves (2000, p. 336-

337), “as revoltas que dominaram Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade, 

Bebedouro-SP, 2 (1): 183-195, 2015. 

No início do século XX a educação foi uma das principais reivindicações dos 

movimentos sociais negros brasileiros e na cidade de São Paulo tais movimentos 

assumiram proporções imensas. A herança do passado escravista marca 
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profundamente as experiências da população negra no campo da educação, no qual 

crianças negras eram afastadas dos bancos escolares para poder trabalhar e 

auxiliar na manutenção da família (GONÇALVES E SILVA, 2000, p. 139). 

Conforme Pinto (1993, p.28), o movimento negro sempre tentou e continua 

tentando alterar o quadro em que se encontra este segmento da população no plano 

social e educacional, empenhando para que ela se instrua e eduque. Considerando 

esse movimento como referência ou indicador da atitude do negro contra as 

desigualdades, notou que a educação sempre esteve no centro de suas 

preocupações. 

Segundo Gonçalves (2000, p. 337), a educação sempre ocupou lugar de 

destaque nas reivindicações dos movimentos negros, embora concebida com 

significados diferentes, é vista como estratégia capaz de equipar os negros aos 

brancos proporcionando oportunidades iguais no mercado de trabalho, também era 

vista como veículo de ascensão social, integração e instrumento de conscientização, 

onde os negros aprenderiam a história de seus ancestrais, a cultura e valores, a 

partir disso reivindicar seus direitos políticos, sociais, á diferença e respeito humano. 

O movimento negro e as associações fundadas na época contaram com a 

ajuda da imprensa negra ativa e combativa que divulgava as atividades, abrindo 

espaço para produções literárias do negro, com debates sobre as questões 

educacionais, a importância da educação para a superação dos problemas 

enfrentados pelos negros. 

Segundo DOMINGUES (2006, p.105): 

Esses jornais enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a 
população negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da 
saúde, tornando-se uma tribuna privilegiada para se pensar em soluções 
concretas para o problema do racismo na sociedade brasileira. Além disso, 
as páginas desses periódicos constituíram veículos de denúncia do regime 
de “segregação racial” que incidia em várias cidades do país, impedindo o 
negro de ingressar ou frequentar determinados hotéis, clubes, cinemas, 
teatros, restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, 
além de algumas escolas, ruas e praças públicas. Nesta etapa, o 
movimento negro organizado era desprovido de caráter explicitamente 
político, com um programa definido e projeto ideológico mais amplo. 

A década de 1930 foi uma época de muito ativismo, contexto em que a 

educação era vista como sinônimo de instrução, buscando combater a situação de 

inferioridade e miséria vivida pela população negra. Conforme Pinto (1993, p. 29), 

surgem críticas às autoridades por não terem se preocupado com a educação dos 
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negros após a abolição, havendo uma busca constante de soluções para reverter as 

situações. 

Segundo Ianni (1987, p. 116 apud TONIOSSO, 2011, p. 19), a criação da 

Frente Negra Brasileira tinha como objetivo a elevação moral, artística, técnica, 

profissional, intelectual, assistencialista, proteção e defesa social, econômica, 

jurídica e do trabalho da população negra. O negro procurava nesse momento 

organizar o seu comportamento tanto no campo educacional ou em outras 

dimensões da vida social, pelos modelos da sociedade branca dominante. 

De acordo com Pinto (1993, p.29), na década de 1940 e início da de 1950, 

observa-se nos eventos promovidos pelo movimento negro uma crescente 

preocupação com uma cultura específica do negro e sua identidade, começam a se 

preocupar com os conteúdos escolares e com as relações raciais no cotidiano 

escolar. Nos jornais da época, são encontrados alguns artigos denunciando escolas 

que recusavam crianças negras, professores que as tratavam de maneira 

preconceituosa, o que deu origem a um fenômeno que iria se tornar cada vez mais 

presente na luta do negro, na busca da afirmação de sua identidade no empenho de 

mostrá-lo como participante, capaz de lutar pelos seus direitos e que muito 

contribuiu para o engrandecimento do país. 

Essas ações se estendem pelas décadas de 1970 e 1980, quando o 

movimento negro se empenhou em tornar realidade à antiga reivindicação de 

introduzir a disciplina de Estudos Africanos nos cursos de primeiros e segundo 

graus. 

Segundo Pereira (2008, p.259), durante muito tempo acreditou-se que o 

fracasso escolar de crianças negras estava relacionado à classe social do alunado, 

ao nível de instrução da família, a necessidade de conciliar trabalho e estudo. Nos 

anos de 1980 começaram a ser realizadas pesquisas específicas sobre a presença 

do negro na escola, e assim outras explicações para o fracasso escolar foram 

encontradas, entre elas a inadequação do currículo escolar, a postura dos 

professores frente a alunos de diferentes origens raciais, a inadequação dos temas 

abordados nos livros didáticos. 

Esta falta de identificação e desestímulo da criança negra em frequentar a 

escola resultaria no fracasso escolar, que tinha como causa á inadequação dos 

currículos aos valores, crenças, história de vida, identidade sociocultural dos alunos 

negros. Assim a História passa a ser vista como um elemento central para a 
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formação tanto da identidade individual como coletiva, fundamental para a 

construção de uma memória positiva e de uma autoestima elevada. 

 A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03: IMPACTOS NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

A valorização da História como disciplina central no processo de formação da 

identidade a partir da década de 1980, resultou no desenvolvimento de inúmeras 

pesquisas sobre a temática africana no ensino brasileiro. 

De acordo com Oliva (2009, p.144), o ensino sobre a história da África no 

Brasil, até meados da década de 1990, pode ser considerado insignificante, pois o 

continente africano foi sempre retratado de forma secundária, associado ao período 

marítimo dos séculos XV e XVI, ao tráfico de escravos, processos do imperialismo e 

colonialismo no século XIX e da independência dos países africanos, na segunda 

metade do século XX. A partir de 1996 o ensino de História passa por uma evidente 

modificação com a entrada em vigor da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), de 1996 - Lei nº . 9394/96 - e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

da área de História, em 1998, que indicavam uma aproximação, mesmo que frágil, 

com os estudos africanos. 

No PCN de História (BRASIL, 1997, p.5), um dos objetivos gerais do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de “conhecer e valorizar a pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros 

povos e nações, posicionando- se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais (...)”. 

No artigo 26, § 4º, a LDB, determina que o ensino de História do Brasil nas 

escolas deveria “levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 

europeia". Entre os objetivos específicos desta disciplina, um dos mais relevantes é 

o que se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, é primordial que o 

ensino de História estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e 

coletivas, entre as quais as que se constituem como nacionais. (BRASIL, 1997, 

p.26). 

No PCN de História para o segundo ciclo do Ensino Fundamental, no eixo 

Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos é proposto que os alunos estudem 
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“as diferenças e semelhanças entre grupos étnicos e sociais, que lutam e lutaram no 

passado por causas políticas, sociais, culturais ou econômicas (BRASIL, 1997, p. 

69). 

Para Oliva (2009, p. 147), essas são pequenas aproximações que o PCN faz 

para o estudo da História da África, pois em vários trechos ficam caracterizados por 

indicações de abordagens superficiais, insuficientes e pouco específicas sobre esta 

temática. 

No entanto, para Gebran; Luvizitto; Ponciano (2010, p.81), os objetivos 

presentes no PCN reforçam a construção do aluno cidadão, que valorizam o respeito 

ao outro, a solidariedade, o repudio as injustiças, a pluralidade cultural e condenam 

qualquer forma de discriminação. 

Para potencializar esse processo, em janeiro de 2003 o então presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº. 10.639, que tornou 

obrigatória a inclusão do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos 

currículos dos estabelecimentos públicos e privados da educação básica. Esta Lei 

trata-se de uma alteração da Lei 9.394/96, e deve ser compreendia como uma vitória 

das lutas do movimento negro em prol da educação (GOMES, 2008, p.67). 

Desta forma, desde 2003, a LDB passou a vigorar com a seguinte alteração: 

Art. 26-A - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
brasileira. § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste 
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. § 2o Os 
conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileira (BRASIL, 2003). 

A Lei no . 10.639/03 incluiu também na LDB o artigo 79-B, o qual determina 

que "o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’ (BRASIL, 2003). 

Segundo Oliva (2009, p. 154), os conteúdos associados aos estudos 

africanos administrados anteriormente até esta data da aprovação da Lei 10.639/03, 

sofreu uma clara confrontação com a promulgação da Lei Federal que alterou a Lei 

9394/1996 e principalmente com o parecer do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) (CNE/CP 03, 2004, de 10. 03. 2004), transformado na resolução 1, de 17 de 

junho de 2004. 
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Em 2004, houve a formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (DCN), quando o Conselho Nacional de Educação aprovou o 

parecer elaborado pela conselheira Petronilha Beatriz Gonçalves Silva, transformado 

em Resolução na data do parecer citado acima. 

Os redatores desta DCN orientam que a obrigatoriedade da inclusão da 

História e Cultura Afro- Brasileira e Africana nos currículos escolares da Educação 

Básica é de decisão política e com fortes repercussões pedagógicas. Para a 

aplicação dessa Lei 10.639/03 na prática pedagógica é necessário ter clareza que o 

Art. 26-A acrescido à Lei 9.394/1996, vai além da inclusão de novos conteúdos, 

exige que se repensem relações étnico- raciais, sociais, pedagógicas, nos 

procedimentos de ensino e nas condições oferecidas para a aprendizagem. Com 

esta ação reconhece que além de garantir vagas nas escolas para a população 

negra, é preciso valorizar devidamente a História e a Cultura Afro- Brasileira e 

Africana, reparando danos causados á direitos e identidade desta população à cinco 

séculos (BRASIL, 2004, p.17).  Também é destacado que o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana não tem a intenção de mudar o foco etnocêntrico 

marcadamente de raiz europeia por um africano e sim ampliar o foco dos currículos 

escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 

Sendo assim, a DCN para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana oferece algumas orientações sobre o que os estabelecimentos e sistemas 

de ensino de todos os segmentos, inclusive de Ensino Fundamental, precisam 

providenciar o que inclui o uso de materiais didáticos em que esteja presente o 

"registro da História não contada dos negros brasileiros, tais como em 

remanescentes de quilombos, comunidades e territórios negros urbanos e rurais" 

(BRASIL, 2004, p.23). 

Nessa direção, para poder desenvolver a proposta de ensino prevista na Lei 

10.639/03 é necessário providenciar a: 

Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e 
modalidades de ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em 
cumprimento ao disposto no Art. 26 A da LDB, e, para tanto, abordem a 
pluralidade cultural e a diversidade étnico- racial da nação brasileira, 
corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a história , a 
cultura, a identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão 
dos programas de difusão de livros educacionais do MEC- Programa 
Nacional do Livro Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares 
(PNBE). (BRASIL, 2004, p. 25). 
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 Segundo Gebran; Luvizitto; Ponciano. (2010, p.76), de acordo com o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), os professores e diretores das escolas 

públicas do Brasil devem estar atentos a algumas considerações e reflexões sobre a 

importância de um olhar crítico e mais cuidadoso em relação aos conteúdos, 

relacionados a grupos historicamente discriminados, em especial, a população 

negra, presentes em determinados livros didáticos. 

  

 O ENSINO DE HISTÓRIA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Nessa categoria de análise procuramos observar como é realizada a 

abordagem dos conteúdos relacionados ao ensino de História Africana e Afro-

Brasileira nos materiais didáticos que são utilizados nas séries iniciais do ensino 

fundamental nas unidades de ensino público do município de Monte Azul Paulista, 

localizado no interior do estado de São Paulo. 

No citado município, no que se refere á educação pública, este segmento de 

ensino é oferecido exclusivamente em três escolas municipais, nas quais desde o 

ano de 2009 são utilizados os livros didáticos do Sistema de Ensino Aprende Brasil, 

publicados pela Editora Positivo de Curitiba, PR. As apostilas são enviadas às 

escolas por bimestre, assim são editados quatro volumes por ano. 

Os materiais analisados são correspondentes ao ano letivo de 2012 e 2013 e 

referem-se aos volumes correspondentes ao 4º e 5º ano, especificamente na 

disciplina de História. 

Por meio da análise do material do 4o ano foi possível perceber que estão 

presentes temas relacionados à história africana e afro-brasileira, somente nas 

apostilas do 1º e 3º bimestre correspondentes ao primeiro e terceiro volume. 

No primeiro volume identificamos a existência de uma abordagem sobre a 

história da África, na qual os alunos têm a oportunidade de aprender sobre aspectos 

gerais do continente africano no século XVI, como a diversidade de povos, hábitos e 

costumes. Também é abordado como os portugueses chegaram naquele continente, 

com a inclusão de um mapa do percurso realizado e as regiões exploradas. Neste 

mesmo volume é abordado também sobre a captura dos africanos e como eram 

trazidos para serem escravizados no Brasil. O que percebemos, no que se refere 
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aos que viviam livres na África, a abordagem é superficial, com uma indicação 

genérica sobre a forma como viviam e atividades que realizavam. 

Em uma das atividades propostas na apostila encontramos obras de Johann 

Moritz Rugendas, todas do século XIX, como “Negros no porão do navio”, “Mercado 

de negros” e “Engenho de açúcar”. Nesta atividade os alunos deveriam observar as 

imagens e depois relacionar o local a que se refere e a situação vivida por cada 

pessoa com os textos apresentados ao lado. 

Todos os assuntos presentes neste volume sobre a temática africana são 

abordados de forma superficial, não é solicitada uma pesquisa ou um 

aprofundamento em relação aos assuntos apresentados. Em algumas atividades 

propostas na apostila, percebemos que é solicitado aos alunos uma breve 

interpretação de trechos de documentos da época da escravidão e a leitura de um 

texto sobre o racismo, instigando os alunos a perceberem a importância da luta pela 

igualdade entre os seres humanos e a valorização das diferentes culturas. 

No terceiro volume do terceiro bimestre encontramos uma abordagem sobre o 

trabalho escravo, através de um texto com explicações simples é explicitado o que 

era o trabalho escravo e o trabalho livre e descrito como viviam os escravos nas 

senzalas. Nesse aspecto está presente uma pergunta que o professor pode fazer 

para a sala durante a explicação do texto buscando realizar um levantamento do 

conhecimento prévio dos alunos sobre se todos os grupos escravizados aceitavam a 

sua condição e castigos passivamente também é solicitada a observação da obra 

“Fuga de escravos” de François Auguste Biard, de 1859. O que constatamos é que 

esta atividade contribui com a proposta citada acima, levando os alunos a refletirem 

sobre porque existia a fuga dos escravos. 

Como foi citado anteriormente neste trabalho a partir de 2003 a Lei no. 

9394/96 passou a vigorar acrescida do artigo 79-B, que incluiu no calendário escolar 

o dia 20 de novembro, como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’ (BRASIL, 2003). 

Essa questão é apresentada nas Diretrizes Curriculares na seguinte 

orientação: 

O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, 
iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a 
começar pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm 
contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, 
municípios, regiões (exemplos: associações negras recreativas, culturais, 
educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, 
grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a acontecimentos e 
realizações próprios de cada região e localidade. (BRASIL, 2004, p.21). 
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No que se refere a esta orientação, observamos no material analisado uma 

abordagem sobre a resistência de alguns negros em não aceitarem a escravidão, 

por meio de um curto texto denominado “A formação dos quilombos”, porém com 

enfoque bem superficial e linguagem bastante simples. É proposta a observação de 

um mapa que mostra as várias regiões do Brasil, onde existiram os quilombos. 

Nesta atividade os alunos têm a oportunidade de perceberem como era a formação 

dos quilombos, como viviam as pessoas que habitavam essas localidades. 

Especificamente sobre o Quilombo dos Palmares, notamos uma abordagem 

bem resumida sobre sua construção, de qual engenho eram os escravos que 

habitavam esse quilombo de maior extensão territorial. No entanto, não é solicitado 

nenhum estudo e não se encontra nada a respeito da vida e morte de Zumbi dos 

Palmares. Da mesma forma, sobre o dia 20 de novembro, “Dia da Consciência 

Negra”, não encontramos nenhum texto de estudo ou atividade que provoque a 

reflexão do que representa essa data. 

Nas apostilas do 5º ano identificamos apenas no 1º volume do 1º bimestre a 

inclusão de assuntos relacionados ao tema analisado. Nesta apostila é apresentada 

a “Abolição da escravatura” e “Movimento Abolicionista”, sem que haja qualquer 

aprofundamento. Com textos em linguagem simples, é abordada a luta pela 

abolição, as leis criadas para que isso acontecesse, como a "Lei do Ventre Livre" e a 

"Lei dos Sexagenários", além da pressão dos ingleses sobre o governo imperial 

brasileiro para que a escravidão acabasse. 

Sobre a Lei Áurea, é proposta uma atividade para os alunos lerem uma fac-

símile da citada Lei e depois responder às questões que tem por finalidade fazer os 

alunos observarem quem assinou o documento, qual o local em que esse 

documento foi assinado e qual o seu significado. Sobre a princesa Isabel, só é 

exposto que ela é filha de D. Pedro II e que assinou o documento em 13 de maio de 

1888 por que o pai estava fora do país. Encontramos também um retrato da princesa 

pintado por Jose Irineu de Souza, que recebe o nome de “Princesa Isabel” e foi 

pintado em 1888. 

Outras atividades presentes e solicitadas pela apostila são a releitura de 

trechos dos textos trabalhados, nos quais as crianças devem identificar as quais leis 

cada trecho se refere. Nesta atividade notamos a cobrança de uma memorização 

das datas de criação das leis, cujo teor são abordados de forma bem resumida e 

superficial, deixando muitas perguntas e poucas respostas. Também há a proposta 
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de uma atividade em que os alunos devem ler o trecho de um artigo de autoria de 

Joaquim Nabuco em um jornal publicado em 1888, e depois identificar na noticia o 

que estava acontecendo naquela época. 

Outra atividade interessante é a que pede que o aluno imagine que é um 

jornalista de 1888 e que foi contratado para escrever um artigo sobre a abolição da 

escravatura. Depois os artigos devem ser apresentados para a classe para que cada 

aluno observe e compare o seu com os dos demais colegas. 

Estas atividades propostas, ainda que não aprofundem nos temas a serem 

trabalhados, permitem que os alunos reflitam sobre a luta a favor da abolição e a 

condição do afrodescendente na atualidade, com a indicação da leitura de um 

depoimento do rapper Marcelo Santos sobre a situação do negro no Brasil hoje. 

A apostila é como se fosse um roteiro a ser seguido, com as temáticas a 

serem trabalhadas, mas o aprofundamento de cada assunto não é possível notar 

nos textos apresentados, assim cabe ao professor ter conhecimento sobre as 

temáticas e explicá-las a seus alunos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados analisados, conclui-se que o processo de luta e 

reivindicações do movimento negro pela igualdade trouxe benefícios não só 

no campo educacional, mas em setores distintos da sociedade. Com a 

aprovação da Lei 10.639/03, houve uma ampliação do foco no currículo 

escolar, o que gerou uma confrontação com o ensino desenvolvido 

anteriormente. Nos materiais didáticos analisados nesta pesquisa, nota-se 

uma abordagem sem aprofundamento dos assuntos relacionados á temática 

em questão. Assim torna-se indispensável o conhecimento dos professores a 

respeito da legislação que torna obrigatório o ensino de História Africana e 

Afro-Brasileira, sobre os conteúdos pertinentes a esta temática e, também, 

sua importância para a formação dos alunos. 
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