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Elisângela Coêlho da Silva

Uma proposição, contribuição, com sentido de partilha de 
experiências de leituras, escrita e ação pedagógica, como resistência à 
homogeneização de modelos e em busca de novas e outras práticas; 
tentativas de um fazer diferente, de reconfiguração de experiências, de 
construção de caminhos em busca do sensível, do possível e do 
vivenciável na construção de outros olhares e outras percepções sobre a 
África. 

Apresentamos este material no formato de um Caderno de Leituras 
como contribuição para sensibilização, formação continuada e 
fundamentação teórico-metodológica para o trabalho com História e 
Cultura Africana, na perspectiva da Educação das Relações Étnico-
Raciais, a partir dos pressupostos teóricos dos Estudos Pós-Coloniais 
Latino-Americanos e da construção dos saberes históricos escolares. Ele 
compõe a parte propositiva da dissertação de mestrado, intitulada A 
HISTÓRIA DA ÁFRICA NA ESCOLA, CONSTRUINDO 
OLHARES “OUTROS”: as contribuições do Manual do Professor 
do Livro Didático de História do Ensino Médio, apresentada ao 
Mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA) da 
UPFE/UFRPE sob a orientação da Profa. Dra. Marta Margarida de 
Andrade Lima.

Carxs professorxs,

Apresentação:
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1 África e imaginário popular 

9 – A ÁFRICA INTEIRA É UM DESERTO
10 – A ÁFRICA É UM PAÍS

De acordo com o texto “uma jornalista da Namíbia, Christine Vrey, estava revoltada com a 

ignorância das pessoas com quem já conversou a respeito de seu continente natal, a África. Segundo ela, o 

mundo ocidental sabe muito menos do que deveria sobre o continente africano, pecando por ignorância e 

preconceitos. Pensando nisso, Christine elaborou uma lista com dez ideias enganosas sobre o continente” 

(D'ORNELAS, 2013):

Para iniciarmos uma reflexão sobre o estudo e ensino de História da África escolhemos uma matéria 

divulgada, entre outros, no site do GELEDÉS Instituto da Mulher Negra, “organização política de 

mulheres negras cuja missão institucional é a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção 
1das mulheres negras, em particular, e da comunidade negra em geral ”, por Stephanie D'Ornelas na seção 

2África e sua diáspora de 18/08/2013, intitulada 10 ideias errôneas que temos sobre a África .

8 – TODOS OS AFRICANOS VIVEM EM CABANAS
7 – OS AFRICANOS TÊM COMIDAS ESTRANHAS
6 – HÁ ANIMAIS SELVAGENS POR TODA PARTE
5 – A ÁFRICA É UMA EXCLUÍDA DIGITAL
4 – EXISTE O “IDIOMA AFRICANO”
3 – A ÁFRICA TEM POUCOS HOTÉIS
2 – OS AFRICANOS NÃO SABEM O QUE É UM BANHEIRO
1 – TODOS OS AFRICANOS SÃO NEGROS

Embora a matéria não esclareça como a jornalista chegou às 10 ideias errôneas apresentadas e sua 

sequência organizada em ordem decrescente, chama-nos atenção o desconhecimento, e, especialmente, a 

representação estereotipada e essencializada, que elas apresentam da África como continente racializado, 

homogêneo e selvagem.

Durante muito tempo o estudo da África esteve relegado, o que contribuiu para a produção de 

distanciamentos, desconhecimentos e silenciamentos. Consequentemente, em nossas representações 

sobre a África, estereótipos, preconceitos e simplificações são recorrentes. Segundo Ribeiro (2016, p. 41)

1 Descrição encontrada no site do Instituto: https://www.geledes.org.br/o-que-e-o-geledes-instituto-da-mulher-negra/; Acesso 
em 26/01/18.
2 Disponível em: https://www.geledes.org.br/10-ideias-erroneas-que-temos-sobre-a-africa/; Acesso em 26/01/18. 6



Os estudos sobre o imaginário da população brasileira, em relação à História da África, 
têm demonstrado que muitas pessoas veem a África como uma região exótica, selvagem, 
de pessoas miseráveis e desumanas que se destroem em sucessivas guerras ou doenças 
devastadoras. Esse olhar depreciativo sobre a África não permite que os afro-brasileiros 
encontrem prazer em sua africanidade, contribuindo para a negação de sua identidade 
étnico-racial (RIBEIRO, 2016, p. 41).

Dessa forma a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana, a partir da legislação 

antirracista, representa um desafio epistemológico e didático, para além da inclusão de novos conteúdos 
3curriculares. A Drª Lucilene Reginaldo , professora da área de Estudos Africanos - História da África 

IFCH/UNICAMP, aponta entre os passos iniciais do Ensino de História e Cultura Africana a 

desconstrução das imagens fixas, enfrentando o senso comum e construindo uma história das imagens da 

África no Ocidente, na Diáspora e na própria África.

Indicação de vídeo

Uma África racializada - https://www.youtube.com/watch?v=e3AiKFRNn7g

Aula da Profª Lucilene Reginaldo, da Universidade Estadual de Campinas, discutindo a construção 

da África racializada e os desafios para abordagem da história da África e dos africanos em sala de aula.

Socialização de Leituras

Imagens da África (Alberto da Costa e Silva)

Repartindo com o público textos coletados em mais de sessenta anos de pesquisas relacionadas à 

escrita sobre o continente africano, apresenta uma coletânia de textos de 83 autores, em sua maioria, 

árabes, europeus e africanos. Entre eles Heródoto, Ibn Batuta, Ibn Khaldum, Frei João dos Santos, 

Mahommah Garbo Baquaqua. Os textos percorrem o período correspondente ao que chamamos “a 

invenção da África”, da Antiguidade ao Século XIX, remetendo em grande parte ao gosto pela descrição 

do fantástico, o fascínio e a incompreensão. A variedade de autores garante um interessante repertório de 

“Imagens da África” no período.

Representada pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana, conjunto formado pelos textos 
da Lei n° 10.639/03, Resolução CNE/CP n° 01/2004, 
Parecer CNE/CP n° 03/2004, e da Lei n° 11.645/08 
(BRASIL, 2013, p. 19).

SILVA, Alberto da Costa e. Imagens da África: (da 
Antiguidade ao Século XIX). 1 ed. São Paulo: 
Penguin, 2012. 496p

3 Vídeo-aula para curso EAD História da África e História dos Índios em Sala de Aula - EXTECAMP - Escola de Extensão da 
UNICAMP. 7



2 Invenção da África 
Desde a Antiguidade os encontros entre africanos e estrangeiros, tanto europeus quanto 

muçulmanos, estiveram marcados pelo estranhamento, em relação às condições climáticas da região e às 

caraterísticas fenotípicas, aos aspectos físicos e em especial à pele negra e ao cabelo crespo de seus 

habitantes. Esses marcadores aparecem nas primeiras denominações de regiões pertencentes ao 

continente africano: Aethiopia, terra ou país dos homens de pele escura, para os antigos gregos; Africa, 

região ensolarada, para os romanos e Sudan, país dos homens negros, para os árabes (OLIVA, 2007; 

SILVA, 2010).

As denominações e, especialmente, as representações da região construídas por outros povos, em 

diferentes temporalidades, trazem os traços das relações de estranhamentos, distanciamentos, 

comparações negativas, e ideias de superioridade. etnocentrismos 

2.1 O mito camita

Durante o medievo europeu, teólogos cristãos constroem uma representação negativa da África e 

dos africanos através da associação entre os espaços celestiais (paraíso, purgatório e inferno) e a geografia 

terrestre conhecida, articulando-a à passagem bíblica que relaciona as populações humanas e os filhos de 

Noé, através do mito camita.

De acordo com o Livro da Gênesis, Cam, o mais novo dos filhos de Noé, flagrou seu pai nu 
e embriagado após uma colheita de uvas, já na era pós-diluviana.  Como não poderia ser 
punido pela sua descompostura, pois era abençoado por Deus, sua imperícia ao profanar a 
nudez do pai e denunciá-la aos irmãos, Jafet e Sem, resultou em um destino de servidão 
para Cannaã, um de seus filhos. Segundo os textos bíblicos este deveria se tornar servo de 
Jafet e de Sem (OLIVA, 2007, p.47).
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O termo é formado pela justaposição da palavra de origem grega "ethnos" que significa "nação, tribo ou pessoas 
que vivem juntas" e centrismo que indica o centro.
Um indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras 
culturas. Isso pode representar um problema, porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias 
infundamentadas.
Uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao 
desrespeito, depreciação e intolerância por quem é diferente, originando em seus casos mais extremos, 
atitudes preconceituosas, radicais e xenófobas.
https://www.significados.com.br/etnocentrismo/



Embora no texto bíblico nada se afirme sobre a cor da pele de Cam e muito menos a destinação 

geográfica de seus descendentes, os teólogos medievais buscaram construir uma ideia doutrinária 

relacionando a descendência de Cam aos habitantes da África, por isso, amaldiçoados e destinados a 

receber as mesmas punições de seus antepassados, a Outra interpretação equivocada dos escravidão. 

simbolismos cristãos foi a relação estabelecida entre a cor negra e a ausência de luz, que representava o 

mal, e finalmente na fusão entre as representações teológicas e o mundo físico. A África, localizada no 

hemisfério sul, nas zonas tórridas, foi associada ao espaço ocupado pelo diabo após sua queda. Um 

percurso entre o estranhamento e a construção da representação negativa do outro, do diferente.

Contraponto...

O historiador africano Ibn Khaldun (1332-1406), se contrapunha ao mito camita afirmando que

Os genealogistas, que ignoram a natureza das coisas, imaginam que os negros são a 
progênie de Cam, filho de Noé, e que a cor de suas peles é o resultado da maldição de Noé, 
que teria causado o enegrecimento da epiderme de Cam e a escravização de seus 
descendentes. Ora, no Pentateuco diz-se que Noé amaldiçoou o seu filho Cam, sem 
menção à cor da pele deste. A maldição tornava apenas os filhos de Cam escravos dos 
descendentes de seus irmãos. Ligar a cor da pele dos negros a Cam é desconhecer a 
verdadeira natureza do calor e do frio e sua influência sobre o clima e as criaturas. A pele 
negra dos habitantes das duas primeiras partes do mundo resulta dos componentes do 
clima, ou seja, do calor crescente no Sul [...] Os habitantes dessas regiões enfrentam um 
verão muito duro, e o calor excessivo lhes enegrece a pele. Compare-se com o que se 
passa nas regiões mais setentrionais [...] Lá, a pele branca é comum, por causa do clima 
influenciado pelo grande frio do norte. [...] Outras consequências do frio excessivo: os 
olhos azuis, as sardas e os cabelos louros [...] O que mostra que é o clima que colore a pele 
(KHALDUM apud SILVA, 2012, p. 83-84).

A correlação entre os filhos de Noé e cada um dos 
continentes cria “uma visão tripartida do mundo 
expressa no mapa cristão do T em O  e 
referenciada nos três filhos de Noé: Ásia 
representando Sem; África, Cam e; Europa, Jafé” 
(QUENTAL, 2012, p. 51).

Importante ressaltar que a melhor expressão para 
referência a condição imposta à Canaã, no texto 
bíblico, seria servo, visto que o termo “slavus” do 
qual deriva escravo aparece apenas no próprio 
medievo europeu, por volta do século XIII (OLIVA, 
2007, p. 47). 
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herus_Ziner_1472.jpg



Rodrigues (2008) questiona a leitura que se fez do mito de Cam e o uso da Bíblia como fundamento 

para a escravização e o racismo.

Enquanto reação e contraposição à interpretação eurocêntrica, a leitura popular da Bíblia 
na ótica da negritude propiciou a oportunidade de promover o reencontro africano e 
afrodescendente com as personagens negras da Bíblia. Nela percebemos que a África 
desempenha papel de destaque, tanto quanto outros povos, para a formação de Israel e 
para a história da libertação narrada naqueles textos, bem como nos possibilita meios de 
superar a leitura racista que se fez e se faz do mito de Cam (RODRIGUES, 2008, p. 4). 

Contextualizando

Podemos nos questionar: Enquanto a Europa vivenciava no medievo a construção de representações 

negativas em relação à África e aos africanos o que acontecia no continente africano? Pensar tal 

contraposição pode ser um caminho para a inclusão de outras perspectivas e questionamentos sobre a 

construção das referidas representações.

Em contraposição às construções sobre a África realizada na Europa medieval, no mesmo período, a 

realidade africana era marcada pela complexidade, pluralidade e diversidade de suas organizações sociais. 

Enquanto na Europa o sistema feudal tinha como base a posse da terra, o que resultou na criação de uma 

nobreza feudal, dona das terras,

na África o poder estava mais relacionado ao controle de pessoas e rebanhos do 
que ao domínio permanente de uma porção de terra. Daí que os chamados 
“impérios africanos” não representavam exatamente entidades territoriais, com 
fronteiras definidas, como na Europa (PEREIRA, 2014, p. 16).

A ausência de Estados nos padrões europeus e uma diversidade e variedade de religiões, em oposto à 

fé, cristãos estiveram associados ao estranhamento e preconceitos por parte dos europeus. 

No entanto, durante o período que corresponde ao medievo europeu, o continente africano vivia um 

período privilegiado com o desenvolvimento de culturas originais e dos chamados “impérios” ou “reinos” 

africanos relacionados ao controle das rotas comerciais que ligavam a África à Europa, ao Oriente Médio e 

Extremo Oriente pelo Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e Oceano Índico e internamente pelas rotas 

transaarianas (PEREIRA, 2014), o que contradiz a ideia de uma África isolada antes da chegada dos 

europeus.
10



Destacamos nesse período o desenvolvimento do  de Gana sucedido pelos “reinos” Mali e “reino”

Songhai, na região que ficou conhecida como terra do ouro. Como figura emblemática deste período da 

história africana temos o governante da região do Mali nos anos 1300, Mansa Musa, considerado o homem 

mais rico do mundo.

Entre os anos de 1324 e 1326, Mansa Kankan Musa fez sua peregrinação a Meca, levando 
consigo aproximadamente 60 mil servos, 100 camelos e enorme quantidade de ouro, no 
valor aproximando de três milhões de libras. Como resultado de sua peregrinação, o 
Império de Mali tornou-se conhecido por todo o mundo mediterrâneo, além de ter 
convertido a cidade de Timbuktu, em 1337, em um famoso centro de estudos islâmicos 
(PEREIRA, 2014, p. 36).

Como estudioso de história da África Anderson Oliva 
(2007, p. 276) nos chama atenção para o fato de que 
o uso das expressões “reinos” e “impérios”, 
relacionadas à definição de contextos europeus, 
podem causar uma lei tura distorcida das 
soc iedades a f r i canas  por  descons iderar 
características históricas e contextos africanos. 
Para o autor, apesar das semelhanças, faz-se 
necessár io enfat izar  as s ingular idades e 
especificidades africanas.

“Uma imagem de mansa Musa decora o Atlas 
catalão de 1375, um dos primeiros conjuntos de 
mapas europeus a fornecer informações válidas 
sobre a África. Uma legenda no mapa diz: “Tão 
abundante é o ouro em seu país, que ele é o rei mais 
rico e nobre em toda a terra”. As estimativas mais 
recentes sugerem que mansa Musa foi o homem 
mais rico que o mundo já viu, mais rico até que os 
bilionários de hoje” (MEREDITH, 2017, p. 12).

11

Na referida imagem de mansa Musa vemos o cetro e a coroa, que 
certamente correspondem a uma representação eurocêntrica da monarquia e em 
sua mão direita uma grande pedra de ouro.

Fonte: http://all-that-is-interesting.com/mansa-musa



Socialização de Leituras

África pré-colonial: ambiente, povos e culturas
Analúcia Danilevicz Pereira

Primeiro capítulo do livro História da África e dos africanos (VISENTINI; RIBEIRO; PEREIRA, 

2014) dedicado à África pré-colonial, seguindo, portanto, a periodização tradicional, apresenta um 

panorama do continente em seus aspectos geográficos, sociais, culturais, políticos e religiosos. 

Destacando suas peculiaridades, além da diversidade, riqueza e dinamismo caraterísticos em 

contraposição à imagem de uma África essencialmente primitiva e “bárbara” antes da colonização 

europeia.

A Invenção de África: Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento
Valentin Yves Mudimbe

Mudimbe realiza uma arqueologia das ideias sobre a África. Analisando nos discursos de 

missionários, teólogos, antropólogos, filósofos e outros agentes, a configuração do que chamou de “a 

Invenção de África”. Para análise dos sistemas de pensamento africano, propõe como ferramenta 

metodológica o conceito de gnose africana por reconhecer que a noção foucaultiana de episteme não dá 

conta dos elementos do pensamento tradicional africano. Expondo as limitações impostas pela 

colonização epistêmica e as análises eurocêntricas em torno da realidade africana.

A percepção da África
(Carlos Serrano e Maurício Waldman)

Primeiro capítulo do livro Memória D'África (SERRANO; WALDMAN, 2007), sua primeira parte 

sob o subtítulo A África no imaginário europeu historiciza a produção de uma imagem subalterna da 

África e dos africanos no Ocidente, da teoria camita no período medieval à desqualificação do continente 

no período pós-guerra, final do século XIX e início do século XX. Na segunda parte, Repensando a África, 

os autores defendem a interpretação da África a partir do próprio continente, posto que a interpretação da 

África com base em critérios externos à sua realidade tem se mostrado incapaz de compreendê-la.

PEREIRA, Analúcia Danilevicz. África pré-colonial: 
ambiente, povos e culturas. In: VISENTINI, Paulo 
Fagundes; RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira; PEREIRA, 
Analúcia Danilevicz. História da África e dos 
africanos. 3. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p.15-
55.

MUDIMBE, Valentin Yves. A Invenção de África: 
Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento. 
Lisboa (Portugal): Mangualde, Luanda (Angola): 
Edições Pedago; Edições Mulemba, 2013. 278p.

SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. A 
percepção da África. In: SERRANO, Carlos; 
WALDMAN, Maurício. Memória D'África: a 
temática africana na sala de aula. São Paulo: 
Cortez, 2007. p.21-35. 12



2.2 Racialização e eurocentrismo

Percebemos na construção da teoria camita, ou seja, na narrativa cristã do povoamento da Terra 

pelos descendentes de Noé o sentido de classificação e hierarquização de povos e territórios do planeta 

(QUENTAL, 2012), operação que envolve preconceitos e etnocentrismos e servem como justificativas 

para estabelecimento de relações de poder e dominação a partir de interesses terrenos e materiais.

Tais interesses respondem pela manutenção, adaptações, alternâncias e reconfigurações de 

abordagens preconceituosas. A partir da expansão marítima europeia e da dominação colonial da América 

no século XVI, constrói-se a associação entre diferenças fenotípicas, classificação e hierarquização de 

populações na como justificativa para dominação territorial e uma  construção moderna da ideia de raça 

divisão do trabalho, na qual caberia aos europeus o trabalho assalariado, aos indígenas, a servidão e aos 

negros, a escravidão. Uma experiência que se expande mundialmente a partir do século XVIII.

No contexto do colonialismo do século XVI foram criadas identidades históricas, antes inexistentes, 

como o índio, o negro e o próprio europeu. Com a criação de tais identidades, os habitantes da África, 

apesar de toda a diversidade ética e cultural do continente, passam a ser identificados a partir de uma 

identidade racializada e homogeneizadora: negro. Identidade que na associação entre classificação racial e 

divisão de trabalho transforma o negro em escravo. A partir daí, como afirma Barros (2009, p. 44) 

“estaremos diante de um novo sistema escravista que abarca uma extensão oceânica, apresenta muito mais 

intensidade comercial e vai se nutrir de escravos trazidos exclusivamente da África”. 

Trata-se de uma escravidão racializada, modelo que se diferencia dos anteriores, visto que nele “um 

indivíduo não está escravo, ele é escravo” (BARROS, 2009, p. 34, grifos do autor), porque a cor da pele 

passa a se constituir o critério socialmente selecionado para diferenciar o homem livre e o escravo. 

Consequentemente associada à , a percepção social da cor negra tornou-se um  escravidão moderna  

estigma que passou a acompanhar não só o liberto, como os seus descendentes.

Segundo o teórico africano do pós-colonialismo, Achille Mbembe (2017, p. 42) “o princípio de 

escravatura perpétua de pessoas de origem africana estigmatizadas pela sua cor vai sendo 

progressivamente a regra. Os africanos e os seus progenitores tornam-se escravos perpétuos”. Para os 

autores do grupo de pesquisa Modernidade/Colonialidade, relacionado aos estudos pós-coloniais latino-

americanos, esse fenômeno está associado à colonialidade que representa a parte simbólica e subjetiva do 

colonialismo, relacionada à subalternização de seres, saberes, epistemologias e representações de mundo, 13

Como exemplificação deste fato, podemos citar que 
no século XV duas encíclicas papais, a Dum 
Diversas e a Romanus Pontifex, autorizam os 
soberanos portugueses a se apoderar das terras e 
escravizar eternamente povos negros, islâmicos e 
pagãos (OLIVA, 2003, p. 435; SILVA, 2010, p. 16).

Para o sociólogo peruano Aníbal Quijano:

A ideia de raça, em seu sentido moderno, não 
tem história conhecida antes da América. 
Talvez se tenha originado como referência às 
diferenças fenotípicas entre conquistadores e 
conquistados, mas o que importa é que desde 
muito cedo foi construída como referência a 
supostas estruturas biológicas diferenciais 
entre esses grupos [...] Na América, a ideia de 
raça foi uma maneira de outorgar legitimidade  
às relações de dominação impostas pela 
conquista (QUIJANO, 2005, p. 107).

A extensão oceânica, a intensidade comercial e a 
vinculação a uma caraterística fenotípica, a cor da 
pele, caracterizam a escravidão moderna, 
diferenciando-a de todos os modelos anteriores.



e que sobrevive ao fim do colonialismo. Colonialismo e Colonialidade são dois conceitos relacionados, 

porém distintos (QUIJANO, 2007).

Como esclarece Maldonado-Torres:

O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania de um povo 
está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação em um império. 
Diferente desta ideia, a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como 
resultado do colonialismo moderno, mas em vez de estar limitado a uma relação formal de 
poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, 
a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado 
capitalista mundial e da ideia de raça. Assim, apesar do colonialismo preceder a 
colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém viva em 
manuais de aprendizagem, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no 
sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos 
outros aspectos de nossa experiência moderna. Neste sentido, respiramos a colonialidade 
na modernidade cotidianamente (MALDONADO-TORRES, 2007, p.13, grifos nossos).

A colonialidade constitui a herança colonial, fundada nos processos de e racialização  

racionalização.

A colonização da América estabelece um novo padrão de poder mundial que associa dominação 

material e dominação epistêmica. “Em outras palavras, como parte do novo padrão de poder mundial, a 

Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de todas as formas de controle da subjetividade, 

da cultura, e em especial do conhecimento, da produção do conhecimento” (QUIJANO, 2005, p. 110). E 

foi justamente a exploração de outros povos e territórios que permitiu à Europa assumir a centralidade 

como único lócus válido de enunciação, com a imposição de padrões eurocêntricos através do 

silenciamento, rejeição, negação e inferiorização das outras formas de conhecimentos.

Como parte constitutiva do padrão de poder da modernidade, o constrói a narrativa  eurocentrismo 

da superioridade da Europa, ancorado nas noções de raça e cultura, operando com identidades opostas e 

conceitos binários na construção dos critérios científicos para a representação do outro, enquanto 

justificativa para naturalização das desigualdades construídas na organização do sistema-mundo 

moderno-colonial, com a hierarquização de povos e regiões do planeta (CASTRO-GÓMEZ, 2005).

Aníbal Quijano destaca a partir do confronto entre a experiência histórica e a perspectiva 

eurocêntrica de conhecimento, os principais elementos do eurocentrismo:

14

Refere-se à classificação social da população 
mundial a partir da ideia de raça. (QUIJANO, 2005)

Articula o controle do saber, da subjetividade e o 
controle do trabalho, de seus recursos e de seus 
produtos, refere-se “à forma de legitimar apenas o 
pensamento eurocêntrico como única forma de 
produção de conhecimento verdadeiro e justificar 
racionalmente a racialização” (SILVA, FERREIRA, 
SILVA, 2013, p. 253).

O Eurocentrismo corresponde à centralidade 
assumida pelas formas de ser e de pensar, pelos 
conhecimentos e epistemologias europeias e sua 
posição de superioridade em relação às outras 
visões de mundo. Estamos falando de formas de 
pensar, de racionalidades, epistemologias, 
conceitos e teorias que serviram à construção, 
justificação, naturalização e, portanto, manutenção 
de relações sociais racializadas, que marcam as 
ciências sociais ocidentais da modernidade.



a) uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, não europeu-europeu, 
primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) e um evolucionismo linear, 
unidirecional, de algum estado de natureza à sociedade moderna europeia; b) a 
naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por meio de sua codificação 
com a ideia de raça; e c) a distorcida relocalização temporal de todas essas diferenças, de 
modo que tudo aquilo que é não-europeu é percebido como passado (QUIJANO, 2005, p. 
116).

Socialização de Leituras

A latinidade do conceito de América Latina
(Pedro de Araújo Quental)

Texto no qual Quental discute a invenção eurocêntrica da América como reordenação da cosmologia 

cristã e sua visão tripartida do mundo até 1492, expressa no mapa cristão do T em O e referenciada nos três 

filhos de Noé. Analisa as implicações epistêmicas das denominações “Novo Mundo” e “Índias 

Ocidentais” atribuídas ao continente e finalmente aponta as nuances geopolíticas, a dimensão de 

colonialidade e o caráter eurocêntrico, racista e de classe inerentes ao nome América Latina. 

A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais.
Edgardo Lander (Org.)

Livro organizado por Edgardo Lander contendo coletânea de textos de autores relacionados aos 

Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos como Walter Mignolo, Arturo Escobar, Enrique Dussel. 

Santiago Castro-Gómez e Aníbal Quijano, entre outros. Destacamos, especialmente, o texto 

Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina de Aníbal Quijano.

Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina
Aníbal Quijano

Para Aníbal Quijano, a origem da globalização em curso encontra-se no novo padrão de poder 

mundial surgido com a dominação da América e o colonialismo do século XVI . Ele analisa o papel 

desempenhado pela elaboração teórica da ideia de raça na modernidade eurocêntrica como naturalização 

das relações coloniais de dominação entre europeus e não-europeus. Destacando entre os pilares da 

modernidade eurocêntrica a colonialidade do poder, marcada pela divisão racial do trabalho em escala 

global e o eurocentrismo como perspectiva de conhecimento tornada mundialmente hegemônica 

sobrepondo-se a todas as demais. 15
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El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global
CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Orgs.)

Coletânea de textos dos organizadores e outros (a)s autores (as) relacionados aos Estudos Pós-

Coloniais Latino-Americanos como Walter Mignolo, Catherine Walsh, Nelson Maldonado-Torres e 

Aníbal Quijano, entre outros, discutindo a colonialidade dos saberes e da universidade ocidental enquanto 

herança colonial e sua decolonização a partir do diálogo intercultural entre saberes, ou seja, o giro 

decolonial.

A construção social da cor: diferença e desigualdade na formação da sociedade brasileira.
(José D'Assunção Barros)

José D'Assunção Barros discute, a partir da escravidão racializada, a construção da cor como critério 

socialmente escolhido diferenciar homens/ mulheres livres e escravos/as. E posteriormente demarcador 

de diferenciação social, contribuindo para naturalização das desigualdades socialmente construídas.

2.3 A “África sem história”

A partir do século XVIII, com a intensificação dos interesses imperialista/colonialistas das nações 

europeias no continente africano, as ações de conquista e controle territorial mantêm como justificativas os 

recorrentes preconceitos, agora revestidos de um caráter científico, relacionados às teorias científicas 

ligadas ao darwinismo social, determinismo racial e evolucionismo social (SILVA, 2010). O vocabulário 

pejorativo incorpora expressões como rudimentares, primitivas e tribais, a intervenção imperialista no 

continente passa a ser justificada “pela inferioridade biológica, mental, cultural e espiritual dos africanos” 

(SILVA, 2010, p. 21). 

Chizenga e Cabral defendem que para a “invenção da África”, a partir do olhar e interpretação 

alheia, “as ciências, as humanidades, neste caso, foram instrumentos fundamentais na produção e 

legitimação de gramáticas tendentes a subalternizar, mobilizando um conjunto de variáveis como crença, 

pensamento, espaço e tipo de ser humano” (CHIZENGA; CABRAL, 2016, p. 265, grifo dos autores). 
16

C A S T R O - G Ó M E Z ,  S . ; 
GROSFOGUEL, R. (Orgs.) El 
giro decolonial. Reflexiones 
para una diversidad epistémica 
más allá del capitalismo global. 
Bogotá: Universidad Javeriana-
Instituto Pensar, Universidad 
Central-IESCO, Siglo del Hombre 
Editores, 2007. 308p.  Disponível 
em: www.unsa.edu.ar/histocat/ha 
moderna/grosfoguelcastrogomez
.pdf; Acesso em 22/11/2017.

BARROS, José D'Assunção. A 
construção social da cor: 
diferença e desigualdade na 
formação da sociedade brasileira. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
252p. 

Os autores corroboram ainda a denúncia da 
cumplicidade entre ciência e religião no exercício da 
manipulação ideológica para difusão do racismo e 
inferiorização do africano, “de modo que religião e 
ciência convergiam num objetivo comum, a 
produção de um discurso que legitimou a imagem do 
africano no genitivo objetivo, ou seja, como ser 
desprovido de valores, fossem humanos ou 
religiosos” (CHIZENGA; CABRAL, 2016, p. 268).



A ciência europeia opera a construção de um tempo linear e evolutivo, no qual a própria Europa 

representa a etapa mais avançada de desenvolvimento cognitivo, tecnológico e social. Negando a 

contemporaneidade de outras formas de pensar e estar no mundo, vistas desde então como arcaicas, 

atrasadas e inferiores em relação ao modelo da Europa (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007). 

Influenciada pela perspectiva eurocêntrica, a ciência histórica da Europa no início do século XIX 

encontra-se dedicada à narrativa da trajetória dos Estados nacionais, marcada pela ideia de progresso e 

baseada na análise de documentos escritos. Como destaca Thiago Silva 

vista dentro dessa perspectiva histórica, a história africana não teria destaque dentro da 
História Universal por dois motivos principais. O primeiro deles seria a inexistência da 
escrita na maioria das sociedades abaixo do Saara, com a predominância da tradição oral. 
E o segundo está ligado ao fato dessas sociedades serem classificadas como tradicionais, 
no sentido de preservar o passado, estando por isso em um estado eterno de imobilismo 
(SILVA, 2010, p. 22-23). 

A perspectiva eurocêntrica descrita pelo autor constrói a ideia de uma África “incapaz de produzir 

história e mudança significativa no tempo” (LEMOS, 2015, p. 158). Nesse sentido temos a emblemática 

colocação do filósofo alemão Friedrich Hegel (1770-1831): 

A África não é uma parte histórica do mundo. Não tem movimentos, progressos a mostrar, 
movimentos históricos próprios dela. Quer isso dizer que sua parte setentrional pertence 
ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que entendemos precisamente como pela África é 
o espírito a-histórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto em condições de natural 
e que deve ser aqui apresentado apenas como no limiar da história do mundo (HEGEL 
apud SILVA, 2010, p. 23). 

Sem passado documentado e sem progresso a África não poderia se constituir objeto da história. No 

entanto, a construção da “África sem história” é concomitante ao aumento do interesse e acúmulo de 

conhecimentos acerca da geografia, dos domínios e das possibilidades de exploração material do 

continente (LEMOS, 2015, p. 159). Marcados pela racialização e interesses de dominação, os discursos 

científicos eurocêntricos “não falam de África nem dos africanos, mas antes justificam o processo de 

inventar e conquistar um continente designando seu “primitivismo” ou “desordem” bem como os meios 

subsequentes da sua exploração e métodos de sua “regeneração”' (MUDIMBE, 2013, p 38). 

Não pertencendo ao campo da história, a África e o africano passam a ser objeto de estudo da 

Antropologia e da Etnologia. O historiador africano, Joseph Ki-Zerbo (2010), destaca no discurso 

etnológico dos antropólogos, tanto dos evolucionistas quantos dos funcionalistas, as premissas 

discriminatórias e as conclusões políticas.  Ele denuncia no discurso antropológico do século XIX a 

justificação do colonialismo e entre as estratégias utilizadas, o gosto e interesse pelo insólito, a apreciação 17



Para John Donnelly Fage, estudioso da história da África, se Ibn Khaldun

fosse mais conhecido pelos especialistas ocidentais, poderia legitimamente roubar de 
Heródoto o título de “pai da história” [...] Uma parte de sua obra é consagrada à África e às 
suas relações com os outros povos do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Da 
compreensão dessas relações ele induziu uma concepção que faz da história um 
fenômeno cíclico, no qual os nômades das estepes e dos desertos conquistam as terras 
aráveis dos povos sedentários e aí estabelecem vastos reinos, que, depois de cerca de três 
gerações, perdem sua vitalidade e se tornam vítimas de novas invasões de nômades. 
Trata-se, sem dúvida, de um bom modelo para grande parte da história do norte da África 
e um importante historiador, Marc Bloch, utilizou-o para sua brilhante explicação da 
história da Europa no início da Idade Média. Ora, Ibn Khaldun distingue-se de seus 
contemporâneos não somente por ter concebido uma filosofia da história, mas também – e 
talvez principalmente – por não ter, como os demais, atribuído o mesmo peso e o mesmo 
valor a todo fragmento de informação que pudesse encontrar sobre o passado; acreditava 
que era preciso aproximar-se da verdade passo a passo, através da crítica e da comparação 
(FAGE, 2010, p. 3-4).

pelo estado de miséria, nudez e folclore. “Desse modo, toda a África foi simbolizada por imagens que os 

próprios africanos podiam considerar estranhas” (KI-ZERBO, 2010, p. XLVII).

Contraponto...

A perspectiva histórica cronológico-linear, evolutiva e unidirecional rumo ao progresso tecnológico 

e civilizacional, sinônimos de europeização, desenvolvida na Europa ao longo do século XIX e início do 

século XX responde bem aos interesses europeus no período. Mas pode ser contraposta à perspectiva do 

historiador africano Ibn Khaldun (1332-1406), nascido em Túnis no norte da África e sua concepção da 

História como um fenômeno cíclico, um movimento de ascensão, acomodação e queda.

Fonte: markcarlson-ghost.com
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Como afirma Fage (2010, p. 4), “Ibn Khaldun é, realmente, um historiador muito moderno”; sua 

perspectiva de evolução cíclica das civilizações encontra-se marcada por elementos como a urbanização 

enquanto condição necessária, embora não suficiente, para o desenvolvimento da civilização; 

complementariedade, e não hierarquia, entre o mundo rural e urbano; reconhecimento da influência do 

meio geográfico para a vida dos grupos sociais, porém sem determinismo geográfico; uso da longa duração

para o autor, a transformação sofrida pelos impérios entre o seu nascimento e a sua morte 
é um ciclo, inclusive comparável ao ciclo da vida humana; porém, a civilização humana 
avança, pois os conhecimentos são transmitidos de uma geração a outra, de forma 
cumulativa. Daí que, ao mesmo tempo que Ibn Khaldun descreve uma alternância cíclica 
do poder, não fecha cada ciclo em si mesmo. A trajetória da civilização humana como um 
todo fica aberta para as inovações que a ela incorpora cada geração (BISSIO, S/D, p. 12).

Sua perspectiva cíclica, no entanto, não aprisiona o desenvolvimento das sociedades humanas, pois 

O leitor que terá compreendido e apreciado o que acabamos de expor, reconhecerá que a 
civilização é a vida sedentária e o luxo, que ela indica o termo do progresso da sociedade, 
e que, desde então, a nação começa a retroceder, a se corromper e a cair na decrepitude, 
assim como ocorre com a vida natural dos animais (KHALDUN, apud SENKO, 2013, p. 
218).

Para Ibn Khaldum cada período de auge da civilização é marcado pela vida sedentária e luxo, uma 

acomodação, abrindo espaço para enfraquecimento e decadência.

Enquanto a civilização da vida sedentária não estiver completamente estabelecida numa 
cidade, e enquanto não tenha adquirido esta o caráter de cidade, os habitantes se 
preocupam somente de se proverem do necessário, isto é, o trigo e os outros artigos 
servindo para a alimentação. Depois que a cidade se tornou verdadeiramente cidade é que 
os produtos do trabalho nela abundam a ponto de exceder a se procurar o que pode 
completar o bem-estar. [...] Atingindo a prosperidade seus extremos limites, o cultivo das 
artes ultrapassa todas as barreiras (KHALDUM apud SENKO, 2013, p. 219).

4O erudito muçulmano Ibn Khaldun, em sua obra principal, Muqaddimah , apresenta uma 

metodologia historiográfica, de investigação do passado de cunho racional (SENKO, 2013). Fazendo uso 

de grande independência, busca separar a história da teologia e da filosofia em busca da explicação daquilo 

que os homens constroem em sociedade, como a cidade, associada ao seu conceito de civilização (Unran). 

O desenvolvimento das cidades reunia para o autor as condições para a civilização, entre elas “o 

estabelecimento do poder, o desenvolvimento dos meios de sustento dos homens, o avanço das ciências e 

das artes” (SENKO, 2013, p. 219).
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Trabalho monográfico que propõe a análise e identificação das trajetórias dos estudos sobre a África 

nos séculos XIX e XX. O autor discute ao longo dos capítulos 1 e 2, intitulados respectivamente, “A África 

nos escritos da humanidade” e “A África e o Historicismo”, a partir dos encontros, estranhamentos e 

etnocentrismos a representação da África por povos estrangeiros (árabes e europeus) em diferentes 

temporalidades, problematizando a persistência e alternância de abordagens preconceituosas da teoria 

camita ao darwinismo social como justificativa para a escravidão e dominação imperialista no continente 

africano. Além de analisar, de forma crítica, a relação entre o historicismo e construção da ideia de uma 

África sem história.

Vídeo questiona a reprodução de imagens estereotipadas da África por um lado e omissão da 

magnitude de sua história.

Socialização de leituras

https://www.youtube.com/watch?v=pFjm2NMZcb8

Thiago Stering Moreira da Silva

Europeus escondem a Verdade sobre a África - 

Alberto da Costa e Silva critica a afirmação da “África sem história” a partir da discussão do acervo 

de fontes sobre a história da África e intencionalidades da construção do passado.

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_XvPiaPfI

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie usa o seu exemplo de vida para destacar o perigo 

de uma história única. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUtLR1ZWtEY

Caminhos e descaminhos da historiografia da História da África (1840-1990)

Chimamanda Adichie - Os perigos de uma história única. LEGENDADO. - 

no estudo das transformações sociais e definição de critérios para escolha do corpus documental (BISSIO, 

2009), o que o levou a fundamentar sua escrita da história do Império do Mali na tradição oral, base 

essencial da história dessa região africana (FAGE, 2010).

Indicação de vídeos

Alberto Costa e Silva fala sobre a história da África além dos documentos oficiais - 
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O PENSAMENTO AFRICANO NO SÉCULO XX

José Rivair Macedo (Org.)

Na terceira parte do livro dedicada ao Pós-Colonialismo, o texto de Chizenga e Cabral busca 

elucidar os debates intelectuais envolvendo a África como objeto das ciências humanas.  Destaca a 

produção exótica da África no discurso ocidental, a “invenção de África” e a resposta africana a esse 

discurso, uma “reinvenção da África”, apresentando as diferentes tendências dessa produção endógena e 

destacando o papel do Codesria, órgão que tem por missão aprofundar as bases das ciências sociais em 

África e a promoção e divulgação do conhecimento em África e sobre a África.

Introdução Geral

História Geral da África I Metodologia e pré-história da África

Joseph Ki-Zerbo

Editor do Volume I da Coleção História Geral da África, Joseph Ki-Zerbo inicia sua Introdução 

Geral com a seguinte formulação: A África tem uma história que, no entanto, foi mascarada, camuflada, 

desfigurada, mutilada e, por isso, a História da África deve ser reescrita. Apontando quatro grandes 

princípios para a historiografia africana: a Interdisciplinaridade, uma visão endógena, a análise dos povos 

africanos em seu conjunto, evitando-se o excessivamente factual.

A evolução da historiografia da África

John Donnelly Fage

Texto que corresponde ao capítulo 1 do primeiro volume da coleção História Geral da África - 

Metodologia e pré-história da África. Nele Fage historiciza e produz rica análise da escrita sobre a África e 

a história da África. Ao analisar a escrita do período entre os séculos IX e XV, aponta que a grande maioria 

dos autores não estavam preocupados com as mudanças ocorridas ao longo do tempo, verdadeiro objetivo 

da história, e nesse sentido destaca Ibn Khaldun entre os primeiros historiadores da África, oferecendo-nos 

uma análise de sua obra.
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3 A reinvenção da África 
Partindo do trabalho do filósofo queniano, Dimas Masolo, Anselmo Chizenga e Frederico Cabral 

discutem a problematização em torno das abordagens sobre a África na área das humanidades e das 

ciências sociais nos últimos anos, chamando atenção, por um lado, para a produção de um discurso e uma 

retórica ocidental sobre a África; e a resposta africana a esse discurso, por outro (CHIZENGA; CABRAL, 

2016. p. 265).

Dessa forma, apontam como resposta para “uma produção exótica da África, consistindo, assim, na 

negação da condição humana aos africanos” (CHIZENGA; CABRAL, 2016. p. 265, grifo dos autores) 

uma produção endógena sobre a África à medida que os próprios africanos se colocam como sujeitos de 

uma produção intelectual sobre o continente. 

Registrando nessa produção a existência de diferentes grupos ou tendências e ressaltando em 

comum entre aquelas que alcançaram repercussões nas áreas das humanidades e ciências sociais a 

convergência em torno da 

“negação da negação”, isto é, corporificam um conjunto de operações críticas (discursos 
e ações) mobilizando conceitos, referencial teórico, objeto empírico, e metodologias 
específicas de modo a afirmar a posição dos africanos na marcha existencial com base em 
repertórios e experiências vivenciadas que orientam suas cosmovisões. Trata-se, assim, 
de uma “reinvenção da África” (CHIZENGA; CABRAL, 2016. p. 269, grifos nossos).

A reinvenção da África constitui um esforço iniciado na diáspora por afrodescendentes e uma 

primeira geração de intelectuais africanos, formados nas academias ocidentais e que constroem uma 

reflexão teórica de perspectiva identitária abrangendo os ideais da négritude, da “personalidade africana” 

e do pan-africanismo, nos quais a “raça” e a suposição de uma origem comum de africanos e 

afrodescendentes constituíam um elemento de unidade e mobilização social” (CHIZENGA; CABRAL, 

2016, p. 270, grifo dos autores).

O conceito de négritude desenvolvido por intelectuais de origem africana e afro-americana, como o 

senegalês Léopold Sédar Senghor (1906-2001) e o antilhano Aimé Césaire (1913-2008), buscou combater 

o mito racista da inferioridade africana. 
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Para referência ao conceito de négritude manteremos o termo francês em itálico e em minúscula. Para 
referência ao movimento da Négritude utilizaremos a escrita em N maiúsculo. Compreendendo-os como 
conceito e movimento específicos e historicamente situados e diferenciando-os do substantivo negritude como 
referência à condição de ser negro.



Enfrentando as dificuldades da vida acadêmica em Paris, marcada pelos estereótipos relativos aos 

negros e sustentados pela ciência da época, o encontro e o convívio entre Senghor e Césaire, um africano e 

um antilhano, marca a constituição de suas experiências de A percepção da  “ser negro” na metrópole. 

impossibilidade de desvinculação da cor conduz a uma percepção de alteridade e da necessidade de 

integração com outros homens negros.

Senghor reage à ideia de uma África sem civilização buscando definir valores e características da 

civilização ancestral, debatendo com outros intelectuais como Césaire uma noção de ancestralidade e 

africanidade e as especificidades naturais do negro. Defenderá a ideia de uma estrutura psíquica própria 

dos africanos, uma “alma negra”, essencialmente sensitiva e emotiva, proposição resumida na frase: “a 

emoção é negra, como a razão helena” (SENGHOR apud SILVA, 2016, p. 58). Em Césaire a defesa de uma 

cultura e uma civilização negro-africana representa um elemento anticolonial buscando a união das 

diversas culturas negras da civilização africana contra o colonialismo (ROLIM, 2016, p. 170). 

Senghor, apropriando-se das contribuições de Césaire, defenderá que “négritude é o simples 

reconhecimento do fato de ser negro e sua aceitação, de nosso destino de negro, de nossa história e de nossa 

cultura” (SENGHOR apud DURÃO, 2016, p. 46). Para Durão, fazendo uso de um passado africano mítico 

e imutável, a négritude a partir de Senghor representou um etnocentrismo reverso e uma “essencialização 

do negro”, reconhecendo, no entanto, “que, no momento específico em que foi criada, teve um grande 

impacto sobre os pensadores em situação colonial” (DURÃO, 2016, p. 29). 

Inicialmente marcada pelo caráter artístico-cultural de enaltecimento da cultura africana e 

questionamento da desenvolvida pela França colonialista, a ideia de négritude se  política de assimilação 

desenvolve no meio francófono. Gustavo de Andrade Durão aponta a coexistência e paralelismo no meio 

anglófono do conceito de African Personality (Personalidade africana), “empregado para definir o 

conjunto de características estéticas e culturais de valorização dos negros” (Durão, 2016, p. 28). Em sua 

vertente mais militante, o movimento da Négritude buscou cimentar ideais de fortalecimento da luta 

contra a dominação colonial no continente africano.

Nós estávamos, então, imersos (entre 1932 e 1935), escreveu Senghor, com alguns outros 
estudantes negros, em uma espécie de desespero-pânico. O horizonte estava obstruído. 
Nenhuma reforma em perspectiva e os colonizadores legitimavam nossa dependência 
política e econômica com a teoria da Tábula Rasa. Nós não tínhamos, achavam eles, 
inventado nada, criado nada, nem esculpido, pintado ou cantado... Para estabelecer uma 
revolução eficaz, nós tivemos primeiro que nos livrar de nossas fantasias, aquelas da 
assimilação, e afirmar o nosso ser, ou seja, nossa negritude (CHEVRIER apud DURÃO, 
2016, p. 29).
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Frantz Fanon analisa essa noção de deslocamento 
do negro em contato com a metrópole no livro Pele 
negra, máscaras brancas e fala da experiência do 
preto diante de sua raça, fazendo referência aos 
“esforços desesperados de um preto que luta para 
descobrir o sentido da identidade negra” (FANON, 
2008, p. 30) diante do desvio existencial imposto 
pela cultura europeia.

Como parte da dominação colonial, a política de 
assimilação consistia da seleção de africanos a 
serem “assimilados” à metrópole, o que significava 
oportunidades de salários maiores e estudo em 
universidades na Europa. Na prática os assimilados 
representavam parcela ínfima da população 
colonizada e continuavam inferiorizados diante do 
europeu. (ROLIM, 2016, p. 170).



Como aponta Gustavo Durão (2016), o filósofo africano Valentim Mudimbe destaca o movimento 

da Négritude, a criação da revista Présence Africaine e as Conferências de Bandung em 1955, Paris em 

1956 e Roma em 1959, entre os movimentos pan-africanos. 

Para Scherer (2016) o pensamento pan-africanista 

não pode ser entendido como um bloco monolítico único, pois passou por diversas fases, 
sendo que cada uma delas serviu para o acúmulo de formulações que levaram ao seu 
desenvolvimento, cada etapa incorporando elementos das anteriores, sem negar por 
completo suas formulações precedentes, mas ampliando-as (SCHERER, 2016, p.146).

Inicialmente relacionado à defesa dos negros contra as diferentes formas de exploração em todo o 

mundo, o ideário pan-africanista evolui para a articulação da população negra objetivando a igualdade de 

direitos. A partir do Quinto Congresso Pan-Africano nos anos 1940, a independência dos povos africanos 

passa a constituir sua tese central, seguida pela aposta na unidade do continente africano contra o 

neocolonialismo.

Nosso continente nos oferece em extensão a segunda superfície de terras do mundo. Se 
estima que as riquezas naturais da África, são maiores que as de qualquer outro continente 
do mundo. Para tirar o máximo de proveito de nossos meios existentes e potenciais, para 
alcançar a abundância e o bem social, necessitamos unificar nossos esforços, nossos 
recursos, nossas técnicas e nossas intenções (NKRUMAH apud SCHERER, 2016, p. 
157).

Porém, o objetivo da integração continental não prosperou, diante de impasses e desafios 

vivenciados, não se concretizando, por exemplo, o projeto de criação dos Estados Unidos da África. Dessa 

forma, “o pan-africanismo foi mais efetivo como propulsor e incentivador das libertações nacionais de 

países mantidos em condição colonial” (SCHERER, 2016, p. 165).

Os anos 1960, período relacionado às independências africanas, proporcionaram a construção da 

ideia de uma identidade africana e as ciências sociais em África também buscaram enfrentar as 

dificuldades de sua própria identidade. Como resultado do esforço, podemos destacar a criação do 

CODESRIA em 1973, órgão que tem por missão e objetivo: “primeiro, aprofundar as bases das ciências 

sociais no sistema do conhecimento em África e, segundo, promover e divulgar o conhecimento em África 

e, segundo, promover e divulgar o conhecimento em África e sobre a África” (CHIZENGA; CABRAL, 

2016, p. 276-277).

Identificados com o ideário pan-africanista e de valorização da África negra do movimento da 

Négritude, os historiadores africanos Cheikh Anta Diop (1923-1986) e Joseph Ki-Zerbo (1922-2006) 

contestaram a negação da produção do conhecimento na África negra via esforço de pesquisa científica em 24
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busca de um passado negado por uma História da África contada por europeus. Empreendendo, dessa 

forma, uma “reinvenção da África”.

Nesse sentido a obra de Cheikh Anta Diop é emblemática. Segundo Ambrósio e Diémé (2016, p. 86), 

ela “é uma das que mais evidenciam que a África Negra já foi um grande templo de conhecimento 

científico”. O senegalês estudou as origens da humanidade e a cultura africana pré-colonial. Foi  polímata 

o primeiro egiptólogo africano e defendeu a tese de que a civilização do Egito antigo não só era negro-

africana, como constituiu elemento inspirador para o mundo grego e ocidental em diversos aspectos, 

citando “a invenção da escrita, do calendário, da arquitetura, os conhecimentos astronômicos e 

matemáticos, medicinais, dentre outros” (AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 2016, p. 86). A publicação da obra 

Nations Nègres et Culture (Nações Negras e Cultura) causou grande controvérsia.

Diop destacou-se pela capacidade de dialogar e se contrapor aos teóricos europeus, que a exemplo 

de Hegel, defendiam a inferioridade intelectual dos negros. Levantou questões importantes sobre o viés 

cultural inerente à pesquisa científica e confrontou o racismo científico que postulava a evolução separada 

de diversos tipos de etnias, negando a origem africana do homo sapiens. 

Seu trabalho desenvolve uma que busca resgatar a agência dos povos  perspectiva afrocêntrica 

africanos, desenvolvendo uma narrativa histórica na qual eles aparecem como agentes e não apenas como 

vítimas ou dependentes de fatores e agentes externos (ASANTE, 2009).

Em resenha intitulada Cheikh Anta Diop Confirmado, Charles S. Finch III buscou destacar oito das 

principais teses defendidas por Diop na tentativa de “dar uma ideia do escopo de seu pensamento” (FINCH 

III, 2009, p. 76 -77):

1- A humanidade começou na África e segundo o modelo monogenésico da origem 
humana, todas as outras raças emergiram relativamente tarde como ramos do tronco 
africano em função de mudanças climáticas e ambientais em várias artes do mundo 
durante a última Era Glacial.
2- O Antigo Egito foi uma civilização negro-africana em todos os aspectos essenciais, 
desde o período pré-histórico até a conquista romana no ano 30 a.C.
3- A origem dos povos da África Ocidental remonta ao vale do rio Nilo, e essa marca 
original, embora tenha sido alterada, jamais desapareceu.
4- O mundo semita é uma fusão de imigrantes caucasoides ou arianos com negros 
autóctones já estabelecidos na Ásia Ocidental que não começou antes de 5000 a. C.
5- Houve dois berços do desenvolvimento humano nos tempos pré-históricos: o 
berço do sul e o berço do norte. No berço do sul, onde teve início a civilização, como 
exemplificam as civilizações negras da África (Egito e Cush), Irã (Elam), vale do rio Indo 
(Harappan) e Suméria mesopotâmica, a agricultura atingiu elevado grau de 
desenvolvimento [...] Em contraste, o berço do norte, em função da hostilidade ambiental, 25
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O conceito de afrocentricidade é desenvolvido por 
Molefi Kete Asante na década de 1980 e segundo 
ele “a afrocenticidade é um tipo de pensamento, 
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como sujeitos e agentes de fenômenos atuando 
sobre sua própria imagem cultural e de acordo com 
seus próprios interesses humanos” (ASANTE, 
2009, p. 93).



apresentou maior lentidão no desenvolvimento da agricultura e da civilização. Surgiram 
sociedades nômades e pastoris [...]
6- A ciência, a medicina, a filosofia, a arquitetura, a engenharia e a arte civilizada 
surgiram primeiro no vale do rio Nilo e acabaram sendo transmitidas pelos minóicos 
(Creta) à Grécia continental, estimulado a ascensão da civilização no norte do 
Mediterrâneo.
7- Os reinos pré-coloniais da África Ocidental desenvolveram sistemas de governo e 
formas de organização social altamente sofisticados que permaneceram até o século 
XIX.
8- Há uma unidade cultural entre toda a África Negra, apesar de diferenças e 
variações superficiais entre as diferentes sociedades (FINCH III, 2009, p. 76, grifos do 
autor)

Acreditamos que, apesar de longa, a citação de tais teses contribui para a compreensão da 

importância do trabalho de Diop para uma reescrita da história da África em outra perspectiva. E como 

afirma Asante (2009, p. 100), “o mais importante é que, desde a morte de Diop, em 1986, vêm chovendo 

evidências de que suas teorias estavam corretas”. O conhecimento por ele produzido representou uma 

desalienação da história africana e de sua diáspora (AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 2016). Suas descobertas foram 

de grande impacto entre os militantes negros.

O homem branco cometeu contra si mesmo, assim como contra o homem preto, uma 
fraude tão gigantesca que está numa entalada e neurótica de esconder o verdadeiro papel 
do homem preto na história. O homem branco tem de enfrentar hoje o que está 
acontecendo no continente preto, a África. Pense nos artefatos que estão sendo 
descobertos ali, comprovando repetidamente que o homem preto possuía uma civilização 
excepcional e sensível, muito antes do homem branco sair das cavernas (MALCOLM X 
apud AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 2016, p. 87-88).

Confrontando a forma e questionando o rigor científico da produção do conhecimento sobre a África 

por uma ciência branca e eurocêntrica, a recepção ocidental à obra de Diop é marcada pelo silêncio, como 

forma de negação e ocultamento. Gerando, como ressalta Boubacar N. Keita, um desconhecimento 

proposital de seu conjunto. Segundo ele, “'o silêncio' é consciente, proposital, a fim de não reconhecer que 

as reflexões do senegalês põem, fundamentalmente, em causa o edifício científico construído em volta da 

África negra em geral e, do Egito em particular” (KEITA apud AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 2016, p. 89).

Fruto da reflexão e apropriação das ideias de négritude e pan-africanismo, feita por Diop, seu 

pensamento será herdado pelos afrocentristas. Influenciada pela obra de Diop, a intelectual negra Ama 

Mazama descreve a afrocentricidade “como uma resposta da supremacia branca em todo o planeta” 

(MAZAMA, 2009, p. 112). A autora denuncia a manipulação mental como componente da dominação dos 

negros africanos, afirmando que “a tomada do espaço mental africano ocorre por meio do disfarce de 26



ideias, teorias e conceitos europeus como universais, normais e naturais. Todos são “étnicos”, menos os 

europeus” (MAZAMA, 2009, p. 112).

Também enredado pelo ideário do pan-africanismo e do desenvolvimento endógeno, Joseph Ki-

Zerbo foi “um intelectual comprometido com o resgate histórico do passado africano, e com a construção 

de um futuro melhor para o continente” (BOTELHO; BARBOSA; SAPEDE, 2016, p. 128). O historiador 

de Burkina-Faso, de intensa vida intelectual e política, representante de uma geração ligada 

aosmovimentos de independência em África, recém-saída do pós-Segunda Guerra, buscou combater os 

preconceitos colonialistas formulando uma visão africana do conhecimento histórico no próprio 

continente.

Entre suas obras mais importantes destacam-se os dois volumes de Histoire de l'Afrique noire 

(História da África Negra) de 1972. Na sua introdução Ki-Zerbo indica como elementos essenciais para o 

trabalho historiográfico sobre a África:

a) antirracismo;
b) princípio de identidade, entendendo a história como a memória coletiva dos povos;
c) espírito crítico-assimilativo, diante das tradições historiográficas;
d) interdisciplinaridade, tida como o único caminho capaz de reconstruir a complexidade 
da realidade histórica africana;
e) verdade histórica, visto que a história aí estaria baseada em premissas científicas
 (BOTELHO, BARBOSA, SAPEDE, 2016, p. 114).

Para Botelho, Barbosa e Sapede (2016), a História da África Negra representa uma análise do 

desenvolvimento endógeno das sociedades africanas buscando a superação de preconceitos recorrentes 

que associavam os processos de dinamismos ou progresso em África às influências externas e à criação de 

uma falsa diferenciação étnica e racial da população africana, que justificando uma separação entre uma 

África branca e uma África negra, permitia desconectar o Egito da chamada África negra, por exemplo.

Nessa obra o autor apresenta sua abordagem histórica marcada pela perspectiva africana, ou seja, 

“sua tentativa de construir uma abordagem historiográfica sobre a África, que tem por objetivo destacar a 

importância dos fatores internos na explicação da evolução singular dos africanos na história universal; 

em oposição aos fatores externos” (BOTELHO; BARBOSA; SAPEDE, 2016, p. 112-113). Botelho, 

Barbosa e Sapede (2016) apontam a perspectiva africana como contribuição de Ki-Zerbo ao pensamento 

historiográfico, uma abordagem teórico-metodológica da história da África marcada pela visão 

internalista e evolucionista e sem relação direta com o afrocentrismo, definido por Asante (2009, p. 94) 

como “a conscientização sobre a agência dos povos africanos”. Destacando ainda que Diop e Ki-Zerbo 27



não se declararam afrocentristas ou defensores de uma perspectiva africana, ambas, constituindo 

rotulações posteriores, sujeitas a análises e discussões acadêmicas.

Sua perspectiva endógena exerce forte influência no projeto História Geral da África, patrocinado 

pela UNESCO e do qual Ki-Zerbo foi um dos principais organizadores e articuladores teóricos. Na 

apresentação geral do projeto Bethwell Allan Ogot anuncia uma história da África vista do seu interior:

A História Geral da África é aqui essencialmente examinada de seu interior. Obra erudita, 
ela também é, em larga medida, o fiel reflexo da maneira através da qual os autores 
africanos veem sua própria civilização. Embora elaborada em âmbito internacional e 
recorrendo a todos os dados científicos, a História será igualmente um elemento capital 
para o reconhecimento do patrimônio cultural africano, evidenciando os fatores que 
contribuem para a unidade do continente. Essa vontade de examinar os fatos de seu 
interior constitui o ineditismo da obra e poderá, além das qualidades científicas, conferir-
lhe um grande valor de atualidade (OGOT, 2010, p. XXVIII, grifos do autor).

Organizado por Ki-Zerbo, o primeiro volume da coleção, intitulado Metodologia e pré-história da 

África, apresenta a perspectiva africana como fundamento teórico. Nele o autor defende que “a África tem 

uma história” que deve ser reescrita.

E isso porque, até o presente momento ela foi mascarada, camuflada, desfigurada, 
mutilada. Pela “força das circunstâncias”, ou seja, pela ignorância e pelo interesse. 
Abatido por vários séculos de opressão, esse continente presenciou gerações de viajantes, 
de traficantes de escravos, de exploradores, de missionários, de procônsules, de sábios de 
todo o tipo, que acabaram por fixar sua imagem no cenário da miséria, da barbárie, da 
irresponsabilidade e do caos. Essa imagem foi projetada e extrapolada ao infinito ao 
longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quando o futuro (KI-ZERBO, 
2010, p. XXXII).

 A ideia de uma “perspectiva africana” no estudo da história da África significou rejeição da noção 

estreita de História baseada apenas nos documentos escritos. “Afinal, segundo este critério certas regiões 

da África mal estariam saindo da pré-história e associar-se-iam, invariavelmente, a uma abordagem étnica 

reducionista” (PAIVA, 2015, p. 45). Exigindo, portanto, inclusão de novas fontes, revisão de métodos e 

abordagens teóricas inovadoras, temática que perpassa os textos que compõem o referido volume da 

coleção História Geral da África. Na Introdução Geral, o próprio Ki-Zerbo busca posiciona-se sobre a 

metodologia a ser utilizada diante das especificidades da História da África, apontando quatro grandes 

princípios para uma historiografia da África:

1- Interdisciplinaridade, diante da necessidade de combinação de fontes devido à 
complexidade, às características e às particularidades da realidade africana.
2- Produção de uma história africana a partir de uma visão endógena, a partir do “pólo 
africano”. 28



3- Produção de uma história dos povos africanos em seu conjunto. 
4- Evitar o caráter excessivamente fatual para não destacar em demasia as influências e 
fatores externos. (KI-ZERBO, 2010, p. XLIX-LVII).

Em uma análise crítica Botelho, Barbosa e Sapede (2016) indicam que ao tratar das transformações 

negativas ocorridas no continente africano, especialmente após o século XV, “Ki-Zerbo relativiza a pró-

atividade dos africanos em temas polêmicos; como o tráfico de escravos. O mesmo ocorrendo com sua 

análise da participação dos africanos na administração colonial” (BOTELHO, BARBOSA E SAPEDE, 

2016, p. 123), o que manteria a interferência externa, especialmente dos europeus, como motor da história. 

Reconhecendo, no entanto, que para este historiador africano o retardamento da evolução africana não é 

explicado unicamente pela ação dos homens e que, no primeiro volume da História Geral da África, o autor 

desenvolve as ideias apresentadas na História da África Negra apontando alguns fatores internos 

corresponsáveis pelo “atraso” africano, como a realidade geográfica e demográfica do continente. 

Incluindo ao lado da exploração externa a partir de eventos como o tráfico escravista e o colonialismo, os 

“obstáculos estruturais endógenos: a) baixa apropriação da terra; b) baixo desenvolvimento das forças 

produtivas; c) diluição demográfica; d) barreiras ecológicas” (BOTELHO, BARBOSA E SAPEDE, 2016, 

p. 125).

Sua visão utópica da tradição africana, vista por ele como coletivista, tolerante e democrática, a 

busca por uma personalidade africana e o passado africano pré-colonial como base do caminho pan-

africanista a ser seguido, renderam-lhe a qualificação de historiador romântico. Ki-Zerbo respondeu 

afirmando: “Mas não fazemos romantismo retrospectivo - ao falar sobre a marca democrática da cultura 

política africana. Houve tiranos na África, e continua a haver. Mas queremos ficar com as pedras preciosas, 

e não com os resíduos maus do nosso patrimônio sociocultural” (KI-ZERB0 apud BOTELHO, 

BARBOSA E SAPEDE, 2016, p. 128).

Os autores africanos aqui mencionados correspondem a uma necessária seleção de ideias 

representativas de um período histórico decisivo para o destino da África e dos povos africanos. 

Influenciando gerações de pensadores negros e africanistas, africanos ou diaspóricos representaram um 

pensamento crítico ao colonialismo e ao eurocentrismo. Estes intelectuais educados durante a dominação 

colonial estiveram envoltos em processos de desconstrução de seus pressupostos teóricos e construção de 

uma identidade positiva e solidariedade negra como caminho para os processos de independência e 

reconhecimento na África e na diáspora.  Suas ideias estiveram relacionadas ao ativismo e à base teórica 

do processo das independências africanas entre os anos 1930 e 1970. 29
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Os limites epistemológicos enfrentados por tais pensadores serão evidenciados pelas contradições 

dos processos que desaguaram nas independências e complexas experiências pós-coloniais na África e 

que levaram ao questionamento das ideias de raça, dualismos e etnocentrismos mantidas em seus 

pressupostos teóricos. No entanto, como afirma José Rivair Macedo: 

Está fora de dúvida sua extraordinária contribuição na elaboração de um discurso de 
autoridade em bases acadêmicas, científicas, que reivindicava legitimidade para a visão 
dos próprios africanos sobre o seu passado e o seu presente, quebrando, deste modo, com 
o monopólio do discurso ocidental (MACEDO, 2016, p. 14).

Indicação de vídeos

Historiador Elikia M'Bokolo fala sobre legados civilizatórios da África - 

https://www.youtube.com/watch?v=kpBjk13BH2E

O historiador congolês Elikia M'Bokolo fala sobre a Coleção História Geral da África da Unesco, 

destacando as principais características e teses que marcam a obra em oito volumes e representa, segundo 

o autor, uma das grandes aventuras intelectuais do século XX., tratando-se de uma obra coletiva e mundial 

na direção dos africanos.

Socialização de leituras

Pele negra, máscaras brancas

Frantz Fanon

Ao ser publicada pela primeira vez em 1952, Pele negra, máscaras brancas, foi recepcionada com 

escândalo e indiferença, o que não a impediu de tornar-se um clássico. A obra analisa os efeitos 

psicológicos da experiência do racismo, a experiência vivida do negro, a epidermização da inferioridade. 

Destaca papel da linguagem na “construção do negro” e denuncia a negação do racismo, a negação da 

questão da cor como base para manutenção do racismo negado. Aspecto tão característico do “racismo à 

brasileira”.

Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar

Molefi Kete Asante

Asante é o autor da proposta teórica do afrocentrismo, expressa nas obras Afrocentricidade: teoria da 

mudança social (1980) e A ideia afrocêntrica (1987). No livro Afrocentricidade uma abordagem 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. 
Tradução de Renato da Silveira. Salvador: 
EDUFBA, 2008. 194p

ASANTE, Molefi Kete. Afrocentricidade: notas sobre 
uma posição disciplinar. In: NASCIMENTO, Elisa 
Larkin (Org.). Afrocentricidade: uma abordagem 
epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 
2009. p. 93-110. 
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epistemológica inovadora, seu texto apresenta de forma sucinta e didática, definições do afrocentrismo, 

características mínimas, pressupostos, campos temáticos e novos desafios.

Cheikh Anta Diop confirmado

Charles S. Finch III

Embora não trabalhasse com o conceito de afrocentricidade, a obra de Cheikh Anta Diop constitui 

referência básica nessa linha. Finch III apresenta oito de suas principais teses e discute as mais 

significativas entre elas para fornecer uma ideia do escopo de seu pensamento.

A afrocentricidade como paradigma um novo paradigma

Ama Mazama

Mazama aponta a afrocentricidade como resposta à supremacia branca que se constitui também pelo 

disfarce das ideias, teorias e conceitos europeus como universais, normais e naturais. Afrocentricidade 

como paradigma para desafiar o eurocentrismo através de uma abordagem intelectual baseada na 

centralidade da experiência africana, ou seja, epistemologias, metodologias e métodos afrocêntricos.

O pensamento africano no século XX

José Rivair Macedo (Org.)

O livro busca apresentar as linhas de pensamento seguidas por intelectuais cujas produções se 

apresentam essenciais para compreensão e interpretação de fenômenos como colonialismo, anti-

colonialismo e pós-colonialismo na África. 

Organizado em três partes: Descolonização, Revolução Africana e Pós-Colonialismo, apresenta a 

contribuição e protagonismo africano no pensamento de autores como Léopold Sédar Senghor, Cheikh 

Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Severino Ngoenha, Kwame Nkrumah, 

Cheikh Anta Diop, Paulin Hountondji, V. Y. Mudimbe e Achille Mbembe.

MACEDO, José Rivair (Org.). O pensamento 
africano no século XX. 1. ed. São Paulo: Outras 
Expressões, 2016. 368p.

FINCH III, Charles S. Cheikh Anta Diop confirmado. 
I n :  N A S C I M E N TO ,  E l i s a  L a r k i n  ( O r g . ) . 
Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica 
inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009. p. 71-90.

MAZAMA, Ama. A afrocentricidade como paradigma 
um novo paradigma. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin 
(Org.). Afrocentricidade: uma abordagem 
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2009. p. 111-127.
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3.1 0 pensamento endógeno pós-colonial

Os termos pós-colonial e pós-colonialismo, no sentido que estamos aqui utilizando, para além do 

período posterior à dominação colonial, referem-se à linha de interpretação teórica vinculada, como 

afirma Macedo (2016), aos chamados “estudos culturais” e “estudos subalternos” que mediante diferentes 

preferências temáticas, metodológicas e analíticas, buscam questionar as elaborações discursivas, 

representações e paradigmas explicativos da modernidade eurocêntrica. Também relacionada a outras 

denominações utilizadas por “intelectuais identificados ao pensamento crítico, como Nelson Maldonado 

Torres, Aníbal Quijano e Walter Mignolo, que preferem a denominação de “estudos descoloniais” e outros, 

como Boaventura de Souza Santos, que se alinham ao que denominam de “epistemologias do Sul” 

(MACEDO, 2016, p. 315). 

José Rivair Macedo analisa a contribuição do pensamento de autores africanos do último quartel do 

século XX, concluindo que “menos idealista, e menos envolvida com projetos emancipatórios, a obra 

desses autores caracteriza-se pela autocrítica e pela busca de referenciais endógenos nas ciências sociais e 

na filosofia para a interpretação dos fenômenos observados a partir do próprio continente” (MACEDO, 

2016, p. 313).  Estes autores de certa forma substituíram o ativismo político pela institucionalidade 

acadêmica, vivenciando a ampliação das redes de pesquisa, a maior complexidade dos temas e o caráter 

mais acadêmico dos debates. 

A gênese dos debates aos quais nos referimos pode ser encontrada nas discussões suscitadas a partir 

da ideia de uma etnofilosofia defendida por Placide Tempels na obra La philosophie bantoue (A filosofia 

banto) (1945), conduzindo ao debate em torno das condições de elaboração do conhecimento científico na 

África e da existência e caracterização de uma filosofia africana. Para Chizenga e Cabral (2016, p. 270), a 

obra de Tempels “procura se contrapor ao etnólogo francês Lucién Lévy-Bruhl, segundo o qual os 

africanos e outros povos primitivos seriam pré-lógicos”, defendendo como lógica a filosofia banto, 

dispondo de sistema ontológico elaborado, que, no entanto, escapava ao pensamento banto. 

Não pretendemos reivindicar que os bantos são capazes de formular um sistema filosófico 
acabado com um vocabulário adequado. O nosso objetivo é desenvolver e sistematizar 
esse pensamento. É graças a nossa própria preparação intelectual que ele irá sendo 
desenvolvida de forma sistemática. Cabe-nos fornecer-lhes um quadro preciso de 
concepções das entidades de forma a que eles se reconheçam nas nossas palavras 
(TEMPELS apud CHIZENGA; CABRAL, 2016, p. 271).
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Contrapondo-se à perspectiva etnográfica e à “cumplicidade, desejada ou não, da etnofilosofia 

africana com a hierarquia do saber pretendida pelo colonialismo” (MACEDO, 2016, p. 317), filósofos 

africanos como Paulin Hountondji criticaram a essencialização dos conhecimentos e valores africanos e a 

produção de uma filosofia sem filósofos, restrita à reconstituição de uma suposta “filosofia” coletiva 

(MACEDO, 2016). Para ele

exigir de um pensador que ele se contente em reafirmar as crenças de seu povo ou de seu 
grupo social, é impedi-lo de pensar livremente e condená-lo a uma asfixia intelectual. Há 
no fundo dessa exigência um profundo ceticismo, um relativismo teimoso; e mais, pior 
ainda, talvez, por detrás destas aparentes tomadas de posição antirracistas e 
antieurocêntricas, um secreto desprezo pelo pensador não ocidental, a quem se nega 
sutilmente toda a pretensão ao universal, quer dizer, à verdade, recusando-lhe o direito a 
uma pesquisa autêntica e esperando dele apenas que manifeste, através de suas palavras, 
as particularidades de uma cultura (HOUNTONDJI apud MACEDO, 2016, p. 318).

Suas palavras constituem uma crítica destinada aos ideários da “personalidade africana” e da 

négritude amplamente debatidos por filósofos africanos como o próprio Paulin Hountondji, Kwame 

Anthony Appiah, Valentin Yves Mudimbe e Achille Mbembe (DURÃO, 2016, p. 41). 

Hountondji critica a psicologia racial que levou à suposição da existência de formas de pensamento e 

conteúdos africanos de pensamento, criticando o que chamou de “unamismo”, ou seja, a ideia de uma 

África culturalmente homogênea. Corroborando sua crítica, o filósofo ganês Kwame Anthony Appiah 

defende que “nada é mais impressionante, para alguém isento de preconceito, do que a extraordinária 

diversidade dos povos da África e suas culturas” (APPIAH, 1997, p. 22).

Appiah (1997) critica o que considera o “legado incômodo” dos ideários do pan-africanismo, da 

personalidade africana e da négritude: sua vinculação à ideia de raça. Base para suposição de uma 

solidariedade racial dos negros e o enfrentamento do racismo via aceitação das categorias raciais e 

produção do que Foucault entendia como “discurso invertido”. 

Discurso que não buscou transcender a concepção científica da diferença racial do século XIX 

marcada pelo racialismo, definido como a visão 

de que existem características hereditárias, possuídas por membros de nossa espécie, que 
nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de raças, de tal modo que todos os 
membros dessas raças compartilham entre si certos traços e tendências que eles não têm 
em comum com membros de outra raça. Esses traços e tendências características de uma 
raça constituem, segundo a visão racialista, uma espécie de essência racial (APPIAH, 
1997, p. 33).
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Para Appiah, distribuindo características positivas entre todas as raças, o racialismo não seria, em si, 

uma doutrina perigosa, “entretanto, é um pressuposto de outras doutrinas que foram chamadas de 

“racismo”” (APPIAH, 1997, p. 33), responsáveis por incontáveis sofrimentos humanos e erros morais. 

Critica no pan-africanismo a reação à experiência da discriminação racial aceitando o racialismo que ela 

pressupunha e que passa a constituir a base de sua própria fundamentação intelectual. No entanto, como 

outros intelectuais africanos, ao analisar a realidade pós-colonial conclui que 

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 “intra-raciais” que nascem  das situações muito diferentes dos negros (e brancos 
e amarelos) nas diversas partes da economia e do mundo. (APPIAH, 1997, p. 245)

Appiah propõe a busca de outros fundamentos para a solidariedade pan-africanista além da noção de 

africano, baseada no conceito de negro, “no fundo um produto europeu, pois os “brancos” inventaram os 

negros a fim de dominá-los” (APPIAH, 1997, p. 96).

Valentim Yves Mudimbe, filósofo congolês radicado nos Estados Unidos, também questionou a 

invenção eurocêntrica da África e dos africanos. Macedo (2016, p. 321) afirma que “em conjunto, sua obra 

tornou possível, no mínimo, uma reavaliação do campo dos estudos africanos ao introduzir uma reflexão 

aprofundada dos seus elementos constitutivos e os condicionamentos externos que interferiram em sua 

elaboração”. Contribuindo para evidenciar as dificuldades enfrentadas por africanos em busca de uma 

“descolonização epistêmica”.

Naquela que é considerada sua obra mais influente, A invenção da África, buscou

demonstrar a maneira pela qual o que se entende comumente por África resulta de um 
emaranhado de discursos formulados a partir do Ocidente, que denomina de 
“africanismo”. As representações do que seria a “África”, construídas a partir de 
categorias eminentemente etnocêntricas, teriam interferido de tal modo na compreensão 
das realidades concretas do continente que acabaram por orientar a concepção e a ação 
não apenas de atores externos que lá estiveram, mas dos próprios africanos (MACEDO, 
2016, p. 322).

Valendo-se do campo analítico da episteme da obra de Michel Foucault, reconhece que o conceito 

foucaultiano não daria conta de elementos dos sistemas de pensamento tradicionais africanos e propõe 

como ferramenta metodológica o conceito de gnose africana, por permitir um enquadramento mais amplo, 

relacionado ao campo do saber, do conhecimento. Esclarecendo que
o termo gnose está relacionado com gnosko, que no grego antigo significa “saber”. Gnose 
significa, especificamente, procurar saber, questionar, métodos de conhecimento,

Dividindo o racismo em racismo extrínseco 
fundamentado em “distinções morais entre os 
membros das diferentes raças” (APPIAH, 1997, p. 
33) que justificariam o tratamento diferenciado e 
racismo intrínseco, que estabelece “diferenças 
morais entre os membros das diferentes raças” 
acreditando “que cada raça tem um status moral 
diferente, independentemente das características 
partilhadas por seus membros” (APPIAH, 1997, p. 
35). Appiah afirma o pan-africanismo como herdeiro 
do racismo intrínseco, considerando racismo 
intrínseco um erro moral e o racismo extrínseco 
como sustentado por falsas crenças.
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investigação e, mesmo ainda, familiaridade com alguém. Normalmente, a palavra é usada 
num sentido mais especializado, referindo-se a um conhecimento mais elevado e 
esotérico e, dessa forma, a um conhecimento estruturado, comum e convencional, mas 
sob o controle estrito de procedimentos específicos tanto para o seu uso como para a sua 
transmissão. Consequentemente, gnose é diferente de doxa ou opinião e, por outro lado, 
não pode ser confundida com episteme, entendida como ciência como configuração 
intelectual genérica. (MUDIMBE, 2013, p. 9, grifos do autor).

Macedo (2016) aponta em A ideia de África, obra posterior e continuidade de A invenção da África, 

uma arqueologia dos discursos ocidentais e discussão do conceito de tradição estática e pré-história na 

episteme do século XIX e início do século XX, afirmando que “as tradições não são fixas: constituem, de 

fato, continuidades, mas também descontinuidades; são 'processos', 'desenvolvimentos únicos que 

emanam de princípios básicos e estáticos'” (MUDIMBE apud MACEDO, 2016, p. 325). Problematiza, 

pois, o conceito engessado de tradições preso ao passado por fatores de continuidade e inércia cultural, 

devolvendo às tradições seu caráter eminentemente histórico, portanto descontínuo, mutável e aos 

africanos o protagonismo na circulação dos saberes, rupturas sociais e negociações políticas queenvolvem 

as tradições africanas (MACEDO, 2016). O núcleo da problemática desenvolvida é a relação entre os 

conceitos de pensamento, conhecimento e saberes tradicionais africanos.

Valentim Mudimbe questiona as condições de elaboração do discurso africanista, enredado por uma 

teia discursiva relacionada ao que chamou de de enunciados externos constituindo  biblioteca colonial 

“regimes de verdade” na explicação das realidades africanas.

Para o pensador africano a situação de marginalidade do continente não pode ser explicada de forma 

definitiva pela estrutura colonial e explicitando o peso das formações discursivas defende que essa 

marginalidade pode ser melhor entendida a partir da classificação dos seres humanos e das sociedades 

referendadas no discurso antropológico.  

Partindo da análise de figuras africanas retratadas por europeus, esmiúça os processos de 

diferenciação e criação de uma distância cultural entre o europeu e o africano, o Outro, a partir do qual o 

europeu define sua própria identidade como identidade superior e a imbricação entre poder e 

conhecimento científico na configuração do projeto colonial. Destaca, então, o papel da interpretação do 

selvagem pela antropologia na justificação para exploração colonial e construção de um “etnocentrismo 

epistemológico, nomeadamente, a crença de que cientificamente não há nada a aprender com “eles," a 

menos que já seja “nosso” ou venha de nós” (MUDIMBE, 2016, p. 26), que transforma a experiência 

colonizadora em empreendimento de aculturação.

Trata-se do “discurso missionário” e do “discurso 
dos viajantes e exploradores”, elaborados a partir do 
século XV, e posteriormente do “discurso 
etnológico” dos antropólogos (evolucionistas, 
funcionalistas, estruturalistas) no período colonial, 
fundados em concepções etnocêntricas e racistas 
de uma suposta superioridade cultural ocidental 
(MACEDO, 2016, p. 323-324).
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O peso desta biblioteca colonial é ressaltado pelo autor ao questionar nas ideias de négritude, 

personalidade africana, pan-africanismo, etnofilosofia e afrocentrismo, a manutenção de elementos 

provenientes das ideologias do colonialismo, como dualismos, binarismos e categorias raciais e 

identitárias essencializadas.

Outra referência africana para o estudo do pós-colonialismo é o trabalho do filósofo e cientista 

político camaronês radicado na África do Sul, Achille Mbembe. Assim como os autores ligados aos 

estudos pós-coloniais latino-americanos, Mbembe parte de uma estrutura mais ampla, de caráter mundial 

para explicar a posição de centralidade assumida pela Europa. Ele também localiza no colonialismo do 

século XVI e na escravidão racializada a gênese da modernidade e da centralidade eurocêntrica, “sendo o 

Atlântico o seu lugar de incubação” (MBEMBE, 2017, p. 34).

No entanto, diferentemente de outros autores vinculados aos estudos pós-coloniais, a questão do 

poder, e não os sistemas discursivos, constitui seu foco de interesse.

No processo de luta anticolonial na África, a ideia de libertação esteve associada ao direito à 

soberania e à autodeterminação. Mbembe sugere que a busca de uma modernidade alternativa por parte do 

nacionalismo africano foi de certa forma ofuscada pela questão do poder, do controle do poder. Para ele, “a 

questão da conquista do poder domina o pensamento e a prática dos nacionalismos anticoloniais” 

(MBEMBE, 2017, p. 155).

Constatando que as independências não significaram para as sociedades africanas a superação da 

herança colonial, desenvolve o conceito de pós-colônia, “empregado para descrever a experiência 

visceral de sociedades vivendo em regimes de dominação marcados pela violência extrema, engendrada 

no período da colonização” (MACEDO, 2016, p. 328). Analisando no pós-colônia as marcas residuais do 

colonialismo e as novas formas de submissão da vida ao que denominou de “política da morte” ou 

necropolítica, conceito “empregado para nomear regimes de governamentalidade em que a soberania é 

definida pela capacidade de decidir quem deve viver e quem deve morrer” (MACEDO, 2016, p. 329), 

destaca o papel desempenhado pela política da raça, o racismo, como justificativa para o direito soberano 

de matar e na aceitabilidade da matança.

Para referência à situação do pós-colônia na África, utiliza expressões como “zona escura” e 

“princípios noturnos”, fazendo referência à vigência de situações de irracionalidade, desrazão e loucura, 

relacionadas ao trabalho incompleto de libertação da África, ainda em busca de “sair da grande noite” 

(MACEDO, 2016).  No ensaio Necropolítica (MBEMBE, 2011a) refere-se à “política da morte” e “poder
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da morte” como reflexo do uso contemporâneo do emprego de armas com objetivo de destruição em 

massa e criação de “mundos da morte”.

Em suas análises macroestruturais das sociedades africanas no final do século XX busca relacionar 

fatores internos e externos que expliquem a realidade contemporânea do continente. Relaciona a 

influência da globalização, das forças do mercado e dos pressupostos do neoliberalismo na África e o 

desmantelamento do Estado caraterizado por

la venta de activos públicos, la liberalización de los monopólios de derecho, la 
privatización de bienes y servicios colectivos, la modificación de legislaciones 
aduaneiras, la revisión de los tipos de cambio; en resumen, uma transferência total o 
parcial de todo aquello de titularidad pública a entes privados (MBEMBE, 2011a, p. 81).

Destacando na África contemporânea a relação direta entre a primazia dos interesses de mercado, 

aumento da violência e as soluções militarizadas (MBEMBE, 2011a). Mbembe estabelece uma clara 

relação entre “política da morte” e “política de raça”, estando ambas relacionadas ao modelo capitalista. 

Poder predador, poder autoritário e poder polarizador, o capitalismo precisou sempre de 
subsídios raciais para explorar os recursos do Planeta. Assim o foi e assim o é, ontem e 
hoje, ainda que actualmente esteja a colonizar o seu próprio centro, e que as perspectivas 
de um devir-negro do mundo nunca tenham sido tão evidentes.
As lógicas de distribuição da violência à escala planetária não poupam nenhuma região 
do mundo, não mais que a vasta operação em curso de depreciação das forças produtivas 
(MBEMBE, 2017, p. 299, grifos do autor).

O autor critica os pensadores africanos modernos por considerarem que a libertação equivalia à 

conquista do poder formal, desconsiderando a questão ética e filosófica ligada à renegociação de laços 

sociais corrompidos pela experiência da escravidão, guerras constantes e as catastróficas consequências 

de violentas formas de exercício de poder. Não realizando a autocrítica das disputas internas que levaram 

ao tráfico e a escravidão e não se preocupando com a reinvenção da convivência (MBEMBE, 2001).

Segundo Mbembe, o direito à soberania, à autodeterminação e a luta pelo poder foram justificados 

pela visão do africano como vitimizado e espoliado e pela afirmação da singularidade cultural africana que 

representaram profundo investimento na ideia de raça e radicalização da diferença, à medida que a defesa 

da humanidade do negro aparece relacionada à reivindicação do caráter específico da raça, de suas 

tradições, de seus costumes e de sua história (MBEMBE, 2001, 2017). E nesse caso “a revolta não é contra 

o pertencimento africano a uma outra raça , mas contra o preconceito que designa a esta raça um status 

inferior” (MBEMBE, 2001, p. 183), crítica destinada ao discurso da négritude e ao ideário do pan-

africanismo.
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Representando um grupo de intelectuais e artistas africanos para os quais os problemas da atualidade 

africana já não podem ser explicados ou entendidos a partir de conceitos baseados na ideia de uma 

solidariedade racial transcontinental e categorias identitárias baseadas em “fetichismos de origem” 

(MACEDO, 2016), propõe abertura de caminhos para construção de respostas e soluções próprias via uma 

forma original de cosmopolitismo vivenciado na própria África, o afropolitanismo, caraterizada como

a consciência desta imbricação entre o que é local e o que é de fora em todas as partes, esta 
relativização das raízes e dos pertencimentos primários e essa maneira de abraçar em todo 
conhecimento de causa o que lhe é estranho, estrangeiro e de longe, essa capacidade de 
reconhecer sua face no rosto do estrangeiro e de valorizar os traços do distante no 
próximo, de domesticar o não-familiar, de trabalhar com coisas o que tem todo o jeito de 
serem contrárias – é esta sensibilidade cultural, histórica e estética que o termo 
'afropolitanismo' bem indica. (MBEMBE apud MACEDO, 2016. p. 333).

No epílogo de Crítica da Razão Negra, Mbembe (2017, p. 299) proclama que “existe apenas um 

mundo”, sendo, portanto, necessário partilhar o mundo com outros seres vivos e com a diversidade 

humana, sua pluralidade de culturas e de modos de vida. Afinal “este mundo pertence-nos a todos, com 

igualdade, e todos somos seus herdeiros” (MBEMBE, 2017, p. 303). Contrapõe à brutalidade e cinismo 

das relações entre povos e nações os conceitos de restituição e reparação, relacionados para além do 

caráter econômico, ao reconhecimento do outro e superação da diferença.

Reconhece que para aqueles que tiveram sua humanidade roubada pela dominação colonial a 

recuperação passa muitas vezes pela proclamação da diferença. Mas a vê como “apenas um momento de 

um projeto mais vasto” (MBEMBE, 2017, p. 303) relacionado à construção de um mundo sem o peso da 

raça e das situações de racismo.

Socialização de leituras

A Reconstrução do Discurso Identitário Africano em Valentin Yves Mudimbe

Gerson Geraldo Machevo

O autor investiga no pensamento de V.Y. Mudimbe, o processo de construção de um discurso 

identitário africano, que ele chama de Africanismo. Em uma análise centralizada principalmente nas 

representações produzidas pelos ocidentais acerca de África e nos discursos científicos que pretenderam 

definir o Africano. Propondo por fim a re-construção do Africanismo, conciliando os discursos ocidentais 

sobre a África e os discursos africanos sobre a África, para uma melhor imagem da África, e 

principalmente do africano nos dias atuais.

MANCHEVO, Gerson Geraldo. A Reconstrução do 
Discurso Identitário Africano em Valentin Yves 
Mudimbe. Monografia científica (Licenciatura em 
Ensino de Filosofia) - Universidade Pedagógica. 
Maputo, 2007. 88p.



39

O PENSAMENTO AFRICANO NO SÉCULO XX
José Rivair Macedo

No texto dedicado aos intelectuais africanos e estudos pós-coloniais Macedo destaca Paulin 

Hountondji, Valentim Mudimbe e Achille Mbembe entre os intelectuais africanos próximos às discussões 

abertas pelo pós-colonialismo, pelo grau de inovação de seus conceitos e o impacto para o debate 

contemporâneo dentro e fora do continente, a problematização dos pressupostos teóricos, metodológicos e 

conceituais ocidentais para explicar a África e os africanos, a proposição de alternativas epistemológicas 

novas ou renovadas em direção ao protagonismo intelectual africano e a aproximação ao Codesria, o mais 

destacado polo de irradiação de produção acadêmica na África.

Na casa do meu pai: a África na filosofia da cultura
Kwame Anthony Appiah

Appiah realiza uma impiedosa crítica à ideia de raças humanas presente no pensamento europeu e 

norte-americano e nas origens do pan-africanismo e da négritude como ponto de partida de sua teorização 

a suposta solidariedade racial dos negros. Questiona a tentativa de construção de uma identidade africana 

minimizando-se a enorme diversidade cultural do continente e a fragilidade da ideia de raça e de que as 

pessoas negras são aliadas por natureza, para explicar os conflitos “intra-raciais” e a situação pós-colonial 

em África. Propondo a busca de outros fundamentos para a solidariedade africanista.

A INVENÇÃO DA ÁFRICA GNOSE, FILOSOFIA E A ORDEM DO CONHECIMENTO
Valentin Yves Mudimbe

Publicação autorizada por V. Y Mudimbe a Artafrica de trechos do livro A invenção da África: gnose, 

filosifia e a ordem do conhecimento, contendo os seguintes subtítulos: Discurso do poder e conhecimento 

da alteridade, Estrutura colonizadora e marginalidade, Formação discursiva e alteridade e Génese 

africana, interrogando as imagens ocidentais da África o peso do colonialismo na construção dessas 

imagens e as consequências do discurso antropológico.

MACEDO, José Rivair. Intelectuais africanos e 
estudos pós-coloniais: as contribuições de Paulin 
Hountondji, Valentim Mudimbe e Achille Mbembe. 
In: MACEDO, José Rivair de (Org.). O pensamento 
africano no século XX. 1. ed. São Paulo: Outras 
Expressões. 2016. p. 314-337.

APPIAH, Kwame Anthony.  Na casa do meu pai: a 
África na filosofia da cultura. Tradução Vera Ribeiro. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 304p.

MUDIMBE, Valentin Yves. A INVENÇÃO DA 
ÁFRICA GNOSE, FILOSOFIA E A ORDEM DO 
CONHECIMENTO.  2016.  D isponíve l  em: 
http://lehaf.paginas.ufsc.br/files/2016/03/V.Y.MUDI
MBE.pdf; Acesso em 05.03.2018.
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As Formas Africanas de Auto-Inscrição
Achille Mbembe

Mbembe analisa e critica no economicismo e na metafísica da diferença, correntes do pensamento 

africano, a convergência para a ideia de raça, os diversos essencialismos construídos em torno do ideário 

do pan-africanismo e a reprodução de dicotomias da biblioteca preexistente. Crítico do que chamou de 

culto à vitimização, lamenta a recusa da crítica interna à reflexão política e filosófica sobre o papel do 

continente e suas disputas internas no tráfico de escravos. Afirma a colonização como uma co-invenção, 

resultado da violência ocidental e trabalho de auxiliares internos em busca de lucro. Contrastando o ideário 

pan-africanista e a realidade pós-colonial afirma categoricamente a unidade racial africana como mito e as 

falhas das tentativas de definir a identidade africana de forma simples e clara.

Crítica da razão negra 
Achille Mbembe

O livro aborda a evolução do pensamento racial na Europa, denunciando a modernidade 

eurocêntrica fundada sobre a raça e o negro, usando a diferença e dissemelhança como fundamento para 

exclusão e exploração. Resgatando o conceito de negro e de homem-mercadoria da escravidão moderna, 

agora irradiados às populações mundiais denominadas subalternas através de modelos de submissão, 

depredação e exploração do capitalismo selvagem baseados em pressupostos raciais. Propondo a 

descolonização mental, superação da diferença e o combate ao racismo global que pode transformar a 

todos em novos “negros”.

Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto
Achille Mbembe

Achille Mbembe propõe os conceitos de necropoder e necropolítica como referência aos 

mecanismos de controle sobre quem deve viver e quem deve morrer e uso de armas para destruição em 

massa. Analisa o papel da morte no sistema global e do racismo na aceitação e naturalização da morte, 

associando política de raça e política da morte. Incluindo o ensaio Sobre el gobierno privado indirecto que 

descreve a estrutura social de Estados africanos marcados por contextos de grandes desabastecimentos, 

desinstitucionalização, violência generalizada e desterritorialização.

MBEMBE, Achille. As Formas Africanas de Auto-
Inscrição. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 1, p. 
171-209, 2001.

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. 
Tradução Marta Lança. 2.ed. Lisboa (Portugal): 
Antígona, 2017. 306p.

MBEMBE, Achille. Necropolítica seguido de 
Sobre el gobierno privado indirecto. Tradução 
Elisabeth Falomir Archambault. Madrid: Editorial 
Melusina, 2011a. 120p.
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A universalidade de Frantz Fanon
Achille Mbembe

Achille Mbembe lembra-nos de que Fanon pertence à geração que enfrentou o Nazismo e o 

Colonialismo, destacando que seus textos desvendam a extensão dos sofrimentos psíquicos causados pelo 

racismo e pela presença viva da loucura no sistema colonial. Destaca a “africanidade” do pensamento de 

Fanon e sua influência para os movimentos anticoloniais e independência africana a partir da obra Os 

condenados da terra e o ressurgimento do sua obra nos anos 1980, com os “estudos pós-coloniais” no 

mundo anglo-americano. Quando Pele negra, máscaras brancas, torna-se livro de cabeceira da viragem 

pós-colonial no pensamento contemporâneo. Aponta Frantz Fanon como interlocutor privilegiado para 

estudos em campos diversificados como, a psicanálise e a crítica psiquiátrica, os estudos da raça e das 

diásporas (critical race studies), da diferença sexuada (feminismo, queer), dos saberes subalternos 

(subaltern studies), entre outros.

MBEMBE, Achille. A universalidade de Frantz 
F a n o n .  0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 .  D i s p o n í v e l  e m 
http://minhateca.com.br/Negritudes/Documentos/A
chille+Mbembe; Acesso em 04/03/2018.
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1 A história da África no “currículo editado”
A partir da Legislação Antirracista, conjunto formado pelos textos da Lei n° 10.639/03, Parecer 

CNE/CP n° 03/2004, Resolução CNE/CP n° 01/2004 e da Lei n° 11.645/08 (BRASIL, 2013, p. 19), o 

conteúdo programático da educação básica nos estabelecimentos oficiais e particulares de educação no 

Brasil deve incluir o estudo da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. O desafio proposto 

pela referida legislação exige a inclusão de novas e outras narrativas e abordagens sobre a história e cultura 

da África e dos africanos, devendo impactar diretamente a escrita da historiografia escolar, a produção de 

materiais didáticos e a formação de professores(as).

Nesta perspectiva, destacamos na interseção entre a formação docente e a produção de materiais 
6didáticos e paradidáticos, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)  e as prescrições 

de seus editais em relação aos livros destinados a professores(as) (manual do professor) e alunos(as) (livro 

didático) como parte das políticas públicas relacionadas à implementação da legislação antirracista. O 

PNLD, “que regulamenta o processo de avaliação, seleção, aquisição e distribuição dos livros didáticos no 

Brasil” (FERREIRA, 2015, p. 31), transformou o Estado brasileiro em seu maior comprador, atuando 

como provedor e regulador do mercado editorial (SILVA, 2017), e tem se constituído como política 

indutora de mudanças e qualificação em relação à produção de livros didáticos no país.

No entanto, até a sua edição de 2015, analisada em nossa pesquisa, o PNLD convive com a ausência 

de um currículo nacional obrigatório enquanto orientação para a elaboração dos livros didáticos. E como 

defende Flávia Caimi, na ausência de um currículo oficial, ou seja, de um currículo prescrito, no Brasil “o 

livro didático (e também, os sistemas apostilados, portanto, o mercado editorial) tem assumido o papel de 

currículo editado” (CAIMI, 2017, p. 38, grifo da autora).

Analisando o Manual do Professor em coleções de Livros Didáticos de História do Ensino Médio 

aprovados no referido PNLD, identificamos que, com algumas variações em relação ao modelo de 

abordagem, os conteúdos sobre a história da África e sua distribuição nas três séries do Ensino Médio 

praticamente não sofrem alteração, o que acaba por confirmar a existência de um currículo comum, um

6 O Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, ao unificar as ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e literários, 
anteriormente contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), atribuiu nova nomenclatura, intitulando-o Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD 
(http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao).
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 currículo editado, nas coleções de livros didáticos de História do Ensino Médio.

Desta forma podemos afirmar que, de modo geral, o primeiro volume das coleções dedica um ou 

dois capítulos aos povos africanos, contemplando a Civilização Egípcia e os chamados “Reinos” de 

Kush, de Axum, de Gana, do Mali e do Congo. O segundo volume dedica um capítulo à temática da 

escravidão e tráfico negreiro, contemplando discussões sobre escravidão na África, o tráfico negreiro, a 

escravidão nas Américas e processos de resistências e outro ao Imperialismo europeu e Partilha da 

África, abrangendo as justificativas ideológicas e motivações do imperialismo europeu, a Conferência de 

Berlim, a conquista da África e a resistência africana. Já o terceiro volume dedica um capítulo aos 

processos de independência dos países africanos após a Segunda Guerra Mundial.

Se por um lado identificamos capítulos destinados à história da África em todos os volumes das 

coleções analisadas, por outro concordamos com Kátia Regis (2012) ao apontar que o processo de 

implementação da legislação antirracista apresenta desafios para alterações curriculares muito além do 

simples acréscimo de conteúdos. 

Ao levar em conta o currículo editado sobre história da África, este Caderno de Leituras tem por 

intencionalidade a socialização de leituras que, para além da inclusão de novos conteúdos sobre história da 

África, apontam novas e outras abordagens, perspectivas e orientações teórico-metodológicas diante da 

complexidade e singularidades da história africana, buscando o “equilíbrio das histórias”, que não pode 

prescindir da escuta de vozes africanas, das análises em perspectiva africana, das contribuições dos 

historiadores africanos.

Apresentamos a seguir nossa Socialização de Leituras, a partir de quatro subtópicos selecionados 

que contemplam como temáticas as orientações teórico-metodológicas para o trabalho com história da 

África em sala de aula (1.1- História da África: Orientações teórico-metodológicas) e os conteúdos do 

“currículo editado” nas Coleções de Livros Didáticos de História do Ensino Médio, nos seus respectivos 

volumes: Volume I (1.2- História da África para o 1º Ano), Volume II (1.3- História da África para o 2º 

Ano) e Volume III (1.4- História da África para o 3º Ano).

Percebemos nesta seleção de conteúdos a 
influência das orientações e prescrições das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(BRASIL, 2004a).

Socialização de leituras
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1.1 História da África: Orientações teórico-metodológicas

45

NOVAS BASES PARA O ENSINO DA HISTÓRIA DA ÁFRICA NO BRASIL
Carlos Moore Wedderburn

Para Wedderburn a obrigatoriedade do ensino da história da África nos impõe uma tarefa de grande 

envergadura diante a problemática epistemológica, metodológica e didática em relação à África. Tratando 

cada uma das referidas problemáticas, discute ainda como novos desafios para o trabalho com a temática 

africana: a sensibilidade empática para com a experiência histórica dos povos africanos, constante 

atualização e renovação do conhecimento e interdisciplinaridade no entrecruzamento de dados dos mais 

variados e diferentes horizontes de conhecimento da atualidade. 

WEDDERBURN, Carlos Moore. Novas bases para o ensino da história da África no Brasil. In: 

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.  

Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei nº 10.639/03. Brasília: Secad/MEC, 2005. p. 133-166. 

(Coleção Educação para todos)

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001432/143283por.pdf; Acesso em; 

01/04/2018.

Coleção História Geral da África: edição em português
UNESCO/MEC

O documento apresenta e discute características e objetivos da coleção História Geral da África, 

publicada pela UNESCO (coleção HGA-UNESCO), a principal obra de referência sobre o assunto, 

destacando os quatro grandes princípios que nortearam a preparação da HGA-UNESCO: 

Interdisciplinaridade, Perspectiva africana, a África vista em seu conjunto e a perspectiva cultural. 
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190257por.pdf; Acesso em: 

30/03/2018.

História Geral da África, I: Metodologia e pré-história da África
Joseph Ki-Zerbo (Editor)
          O primeiro volume da coleção História Geral da África organizado por J. Ki-Zerbo e dedicado 

à metodologia e pré-história da África traz em sua primeira parte textos sobre o tratamento metodológico 



46

da obra que busca responder aos desafios específicos da historiografia da África. Destacamos os textos de 

J. Ki-Zerbo na Introdução Geral indicando os princípios que norteiam a obra, de J.D. Fage sobre a 

evolução da historiografia da África, de Boubou Hama e J. Ki-Zerbo discutindo o lugar da história na 

sociedade africana, de P. D. Curtim sobre as tendências recentes das pesquisas históricas africanas, além 

dos textos de J. Vansina e A. Hampaté Bâ sobre a tradição oral.  

KI-ZERBO, Joseph (Editor). História Geral da África, I: Metodologia e pré-história da África. 2. 

ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010. 992p.

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190249por.pdf; Acesso em 

30/03/2018.

Metodologia e pré-história da África
Valter Roberto Silvério

Metodologia e pré-história da África, o primeiro capítulo do Volume I da Síntese da coleção História 

Geral da África corresponde ao primeiro volume da HGA-UNESCO, editado por J. Ki-Zerbo e traz em sua 

primeira parte síntese correspondente aos 15 primeiros capítulos do volume original, dedicados à temática 

metodológica.  

SILVÉRIO, Valter Roberto. Metodologia e pré-história da África. In: SILVÉRIO, Valter Roberto 

(Editor). Síntese da coleção História Geral da África: Pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, 

MEC, UFSCar, 2013. p. 17-137. 

Educação das relações étnico-raciais no Brasil: trabalhando com histórias e culturas africanas 

e afro-brasileiras nas salas de aula

Amilcar Araujo Pereira (Org.)

Publicação elaborada com base nas discussões realizadas em curso de extensão universitária sobre a 

temática étnico-racial voltado para a formação de professores, fruto de parceria entre a Fundação Vale, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Secretaria Municipal de Educação de Mangaratiba, 

traz conteúdos sobre as histórias da África e da presença dos negros no Brasil, discute a educação e as 

relações étnico-raciais no cotidiano escolar e oferece indicações bibliográficas e exemplos práticos de 

atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula.
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PEREIRA, Amilcar Araujo (Org.). Educação das relações étnico-raciais no Brasil: trabalhando 

com histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. Brasília: Fundação Vale, 2014. 88 p. 

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232103POR.pdf; Acesso em 

01/04/2018.

Algumas impressões e sugestões sobre o ensino de história da África
Marina de Mello e Souza

Marina de Mello e Souza afirma que

somente conhecendo bem as sociedades africanas, suas histórias e os processos que nos 
ligam a elas, assim como desvendando as noções por trás da construção histórica e 
ideológica dos preconceitos contra o africano e o negro, teremos condições de analisar 
com consistência as manifestações afro brasileiras e o lugar que os africanos e seus 
descendentes ocuparam no passado e ocupam no presente, no contexto da sociedade 
brasileira como um todo (SOUZA, 2012, p.22).

Partindo de sua experiência como professora de história da África e do contato com professores de 

níveis diversos, a autora indica alguns problemas referentes ao ensino de história da África e propõe 

formas de o professor abordar o tema e aprimorar seu domínio sobre a área.

SOUZA, Marina de Mello e. Algumas impressões e sugestões sobre o ensino de história da África. 

Revista História Hoje, vol.1, nº 1, p. 12-28, 2012. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/ 

article/view/3/7; Acesso em 01/04/2018.

Diásporas e comunidades quilombolas: perspectivas metodológicas para o ensino de história 

da África e da cultura afro-brasileira
Maria Walburga dos Santos

Ana Cristina Juvenal da CruzDe acordo com as autoras, as pesquisas acerca da institucionalização 

do ensino de história da África e das culturas africana e afro-brasileira têm apontado o uso de materiais 

didáticos e a formação de historiadores como as maiores dificuldades a serem enfrentadas. No texto 

apresentam possibilidades metodológicas para o ensino de história africana e cultura afro-brasileira e 

africana a partir da noção de diáspora e das experiências das comunidades quilombolas.

SANTOS, Maria Walburga dos; CRUZ, Ana Cristina Juvenal da. Diásporas e comunidades 

quilombolas: perspectivas metodológicas para o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. 

Revista História Hoje, vol.1, nº 1, p. 193-215, 2012. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/arti 

cle/view/16/20; Acesso em: 01/04/2018.
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O “equilíbrio das histórias”: reflexões em torno de experiências de ensino e pesquisa em 

História das Áfricas
Claudia Mortari

Neste artigo, Mortari discute perspectivas de abordagem acerca do que denominou “história das 

Áfricas”, defendendo o “equilíbrio das histórias”, ao invés da mera substituição do foco eurocêntrico por 

um foco afrocêntrico. Propõe, a partir de autores africanos como Chinua Achebe, Elikia M´Bokolo e 

Kwame Anthony Appiah, e autores relacionados aos estudos pós-coloniais latino-americanos como 

Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel, Enrique Dussel e Catherine Walsh, a construção de outro olhar e 

outras epistemologias para a história da África e dos africanos.

MORTARI, Claudia. O “equilíbrio das histórias”: reflexões em torno de experiências de ensino e 

pesquisa em História das Áfricas. In: PAULA, Simoni Mendes de; CORREA, Sílvio Marcus de Souza 

(Orgs.). Nossa África: ensino e pesquisa. São Leopoldo: Oikos, 2016. p. 41-53. Disponível em: 

https://ayalaboratorio.files.wordpress.com/2017/09/mortari-claudia-o-e2809cequilc3adbrio-das-

histc3b3riase2809d-reflexc3b5es-em-torno-de-experic3aancias.pdf; Acesso em: 24/04/2018.

O Ensino da História Africana
Henrique Cunha Jr

O autor expõe, a partir da própria experiência de trabalho com a temática, as principais dificuldades 

encontradas no processo de ensino e aprendizado da história Africana, destacando entre eles os 

“preconceitos adquiridos num processo de informação desinformada sobre a África”. Indica pontos a 

serem desconstruídos em nosso imaginário sobre a África e aponta justificativas para a presença da 

história africana como fundamento do conhecimento da história nacional.

CUNHA JR., Henrique. O Ensino da História Africana. Disponível em: http://www.historianet. 

com.br/conteudo/default.aspx?codigo=499; Acesso em: 28/03/2018.

A história africana nas escolas brasileiras. Entre o prescrito e o vivido, da legislação 

educacional aos olhares dos especialistas (1995-2006)
Anderson Ribeiro Oliva

O artigo procura estabelecer um diálogo entre a legislação brasileira acerca do ensino da história 

africana e as leituras e opiniões formuladas por alguns africanistas sobre a temática, buscando mapear a



49

presença dos estudos africanos na legislação e as análises de historiadores, antropólogos e demais 

especialistas em torno da abordagem da história africana em nossos bancos escolares no período 

analisado. Indicando, apesar das orientações da legislação antirracista, uma longa lacuna no trato de temas 

africanos.

OLIVA, Anderson Ribeiro. A história africana nas escolas brasileiras. Entre o prescrito e o vivido, da 

legislação educacional aos olhares dos especialistas (1995-2006). História, São Paulo, v. 28, n. 2, 2009, p. 

143-172. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/his/v28n2/07.pdf; Acesso em 30/03/2018.

A História da África nos bancos escolares: representações e imprecisões na literatura didática
Anderson Ribeiro Oliva

Artigo analisando a forma como a História da África e os africanos foram representados em um dos 

poucos livros didáticos de História elaborados no país que abordam a África com um capítulo específico. 

Segundo o autor:

as muitas críticas e curtos elogios devem ser entendidos não como desconsideração ao 
trabalho do autor, mas como um alerta: devemos voltar nossos olhares para a África, pela 
sua relevância incontestável como palco das ações humanas e pelas profundas relações 
que guardamos com aquele Continente por meio do mundo chamado Atlântico (OLIVA, 
2003, p. 421).

OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares: representações e imprecisões 

na literatura didática. Estudos Afro-Asiáticos, ano 25, n.3, p.421-461, 2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/eaa/v25n3/a03v25n3.pdf; Acesso em: 30/03/2018.

A África e a educação afro-brasileira: as diferentes abordagens nos livros didáticos de história
Isaíde Bandeira Timbó

Artigo analisando nove livros da Educação Básica aprovados no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), constantes nos Guias de 

livros Didáticos/2008, com intuito de perceber como o continente africano é apresentado nos livros 

didáticos de História no início do século XXI. Indicando nas diferentes abordagens da História da África 

as permanências e os avanços detectados.

TIMBÓ, Isaíde Bandeira. A África e a educação afro-brasileira: as diferentes abordagens nos livros 

didáticos de história. In: OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; OLIVEIRA, Almir Félix Batista de. 

Livros didáticos de História: escolhas e utilizações. Natal, RN: EDFURN, 2009. p. 45-54.
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História da África
Fábio Baqueiro Figueiredo

Parte integrante do Curso à Distância de Formação para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileiras promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia e 

correspondendo ao Módulo 1 – História da África, o material discute as representações correntes sobre o 

continente africano, como pano de fundo o evolucionismo e o racialismo e a negação da história da África 

no século XIX. Propõe o estudo das regiões do Congo-Angola e Benim, de onde vieram grandes 

contingentes de escravizados aportados no Brasil. Mostra que o fim do tráfico foi seguido pela conquista 

militar europeia e pela implantação do domínio colonial, discutindo as primeiras respostas africanas à 

ameaça europeia e ao racismo, bem como o papel da diáspora africana nesse processo.

FIGUEIREDO, Fábio Baqueiro. História da África. Brasília: Ministério da Educação. Secretária 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Salvador: Centro de Estudos Afro Orientais, 2011. 

144 p. Disponível em:  http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_239.pdf; Acesso em: 

05/04/2018.

Programa BRASIL-ÁFRICA: HISTÓRIAS CRUZADAS

Programa que visa promover o reconhecimento da importância da interseção da história e da cultura 

africana com a história e a cultura brasileira para transformar as relações entre os diversos grupos étnico-

raciais que formam o país. A página no site da UNESCO no Brasil (www.unesco.org.br) apresenta 

informações sobre o programa, ações e parceiros, documentos e páginas relacionadas ao tema.

Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/inclusive-education/brazil-

africa-project/#c1098085; Acesso em: 30/03/2018.

BRASIL-ÁFRICA: HISTÓRIAS CRUZADAS - Programa de Educação das Relações Étnico-

Raciais da UNESCO no Brasil. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/ 

191694por.pdf; Acesso em: 30/03/2018.

BRASIL-ÁFRICA: HISTÓRIAS CRUZADAS - Programa de Diálogo Intercultural para as 

Relações Étnico-Raciais da UNESCO no Brasil. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019 

/001919/ 91948por.pdf; Acesso em: 30/03/2018.
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História Geral da África, I: Metodologia e pré-história da África
Joseph Ki-Zerbo (Editor)

O primeiro volume da HGA-UNESCO dedica seus últimos capítulos (do capítulo 17 ao capítulo 28) 

ao processo de hominização; pré-história de diferentes regiões da África (África oriental, austral, central, 

do norte, do Saara, ocidental e do vale do Nilo, respectivamente); a arte pré-histórica africana; origem, 

desenvolvimento e expansão das técnicas agrícolas; descoberta e difusão dos metais e desenvolvimento de 

sistemas sociais até o século V antes da Era Cristã. Entre as críticas destinadas ao volume organizado por J. 

Ki-Zerbo, Mônica Lima destaca que “os capítulos dedicados aos estudos sobre a pré-história seriam de 

caráter descritivo, utilizando por vezes um vocabulário excessivamente técnico do campo da arqueologia” 

(LIMA, 2012, p. 282) dificultando a leitura. Caraterística relacionada ao fato de que a busca pela afirmação 

da anterioridade africana na pré-história humana se alicerça no trabalho arqueológico.

KI-ZERBO, Joseph (Editor). História Geral da África, I: Metodologia e pré-história da África. 2. 

ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010. p. 417-833. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/00 

1902/190249por.pdf; Acesso em 30/03/2018.

Metodologia e pré-história da África
Valter Roberto Silvério (Editor)

Intitulada A pré-história, a segunda parte do primeiro capítulo do Volume 1 da Síntese da coleção 

História Geral da África corresponde aos capítulos finais do primeiro volume da HGA-UNESCO, editado 

por J. Ki-Zerbo, trazendo em texto enxuto as discussões sobre a problemática da hominização, a teoria do 

monogenismo e a África como berço da humanidade, a Pré-história da África Central, da África do Norte, 

do Saara, da África Ocidental e do Vale do Nilo, a arte pré-histórica africana, a história da agricultura na 

África, a descoberta e difusão da metalurgia no Vale do Nilo e a manifestação dos primeiros sistemas 

sociais. Afirmando em sua conclusão, a partir das pesquisas apresentadas, “o importante papel 

desempenhado pela África no alvorecer da humanidade. A África foi o cenário principal da emergência do 

homem como espécie soberana da terra, assim como do aparecimento de uma sociedade política” 

(Silvério, 2013, p. 133).

1.2 História da África para o 1º Ano
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SILVÉRIO, Valter Roberto. Metodologia e pré-história da África. In: SILVÉRIO, Valter Roberto 

(Editor). Síntese da coleção História Geral da África: Pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, 

MEC, UFSCar, 2013. p. 17-137.

Pré-história africana
José Rivair Macedo

A pré-história africana corresponde ao primeiro capítulo do livro História da África. Em texto 

sucinto, o autor discorre sobre formação geológica e processos de hominização na África, afirmando que 

“desde o mais remoto ancestral do gênero Homo, toda a aventura humana se confunde com a África. 

Apenas ali se pode acompanhar o processo completo de transformação dos primatas em homens” 

(MACEDO, 2015, p. 15).

Sintetizando em seguida as evoluções ao longo do período que explicam o florescimento das 

primeiras civilizações africanas com destaque para a civilização egípcia. Apresentada como “a mais antiga 

e importante civilização africana” (MACEDO, 2015, p. 20).

MACEDO, José Rivair. Pré-história africana. In: MACEDO, José Rivair. História da África. 1 ed. 

1 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015. p. 11- 21.

África Negra. História e Civilizações - até ao Século XVIII, Tomo I
Elikia M'Bokolo

O volume I de África Negra, história e civilizações trata da história da África até o século XVIII, 

reunindo segundo o autor os períodos menos conhecidos da história da África e associados ao “epíteto 

aparentemente cômodo, mas inteiramente anacrônico e errado, de “pré-coloniais”” (M'BOKOLO, 2012, 

p. 9).

O primeiro capítulo apresenta as origens africanas da humanidade e a “anterioridade africana” no 

processo de eclosão de sociedades humanas e civilizações; problematiza a questão das fontes na 

historiografia africana e o mito “científico” do isolamento do continente africano neste período; o 

“imbróglio do Egito Faraônico”, ou seja, a racialização da questão egípcia e a emergência das civilizações 

africanas e sua evolução material.

O segundo capítulo é dedicado aos Estados e sociedades africanas do século VII ao século XV (os 

reinos de Méroe, Axum, Gana, Kongo e os Impérios do Mali, Songai e Monomotapa), abordando aspectos 

como formação, evolução, caraterização e diversidade de suas formações políticas buscando uma
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abordagem da África “por ela própria, nas suas realidades e não já nos mitos que suscitou” (M'BOKOLO, 

2012, p. 11).

M'BOKOLO, Elikia. África Negra, História e Civilizações até o Século XVIII. Tomo I. Tradução 

Alfredo Margarido. 2 ed. Lisboa, Portugal: Edições Colibri, 2012. p. 23-200.

O olhar imperial e a invenção da África
Leila Leite Hernandez

Primeiro capítulo do livro A África na sala de aula busca problematizar questões como a construção 

eurocêntrica da África racializada, a cisão entre as Áfricas (branca e negra), a não-historicidade da “África 

negra” e estereótipos raciais. Discute metodologias e fontes utilizadas no estudo da história dos povos 

africanos. Na última parte, sob o título África: um continente em movimento, enfatiza a partir dos 

testemunhos escritos sobre as organizações sociais e políticas da África, entre os anos de 1500 e 1800, suas 

relações comerciais e culturais marcadas pela complexidade e dinamismo.

Hernandez, no entanto, naturaliza a expressão “África pré-colonial” utilizada como referência ao 

período.

HERNANDEZ, Leila Leite. O olhar imperial e a invenção da África. In: HERNANDEZ, Leila 

Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. 4 ed. São Paulo: Selo Negro, 2008. p.17-

44.

A enxada e a lança: a África antes dos portugueses
Alberto da Costa e Silva

O incômodo com o escasso conhecimento sobre a África no Brasil motivou o autor na produção 

desta obra grandiosa abordando o período menos conhecido da história da África, destacando os aspectos 

geográficos, arqueológicos, etnológicos, etnográficos e históricos do continente. A obra está organizada 

em vinte e cinco capítulos, o primeiro dedicado aos aspectos geográficos do continente e o segundo à pré-

história com síntese das pesquisas arqueológicas sobre os primeiros grupos humanos da África. Os demais 

capítulos tratam dos povos e culturas da porção norte-africana e vale do Nilo e do Níger, da expansão dos 

bantos, da expansão do cristianismo no vale do Nilo e do islamismo ao Sul do Saara, dos povos e culturas 

de toda a África subsaariana.

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2011. 943p.
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A África e o mundo antigo
Martin Meredith

Intitulada A África e o mundo antigo, a primeira parte do livro O destino da África: cinco mil anos de 

riquezas e desafios, discorre sobre o Egito antigo, o sistema faraônico e sua influência sobre os diversos 

aspectos da vida no Egito, a sociedade egípcia, o status atribuído às mulheres e o declínio e conquista do 

Egito por uma sucessão de governantes estrangeiros com destaque para o controle dos romanos que 

dominam todo o Norte da África após a queda de Cartago. O exame do domínio romano expõe como pano 

de fundo a exploração das riquezas extraídas da região e as relações do “Egito romano” com o reino de 

Kush.

MEREDITH, Martin. A África e o mundo antigo. In: MEREDITH, Martin. O destino da África: 

cinco mil anos de riquezas e desafios. Tradução Marlene Suano. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 21- 

64. 

África pré-colonial: ambiente, povos e culturas
Analúcia Danilevicz Pereira

O primeiro capítulo do livro História da África e dos africanos expõe um panorama do continente 

em seus aspectos geográficos, sociais, culturais, políticos e religiosos. O cruzamento entre diferentes 

aspectos contribui para a compreensão das singularidades da história da África e desconstrução de 

estereótipos e preconceitos, destacando as peculiaridades africanas, além da diversidade, riqueza e 

dinamismo caraterísticos em contraposição à imagem de uma essencialmente primitiva e “bárbara” antes 

da colonização europeia.

No entanto, destacamos mais uma vez a naturalização da expressão “África pré-colonial”, que dá 

título ao texto.

PEREIRA, Analúcia Danilevicz. África pré-colonial: ambiente, povos e culturas. In: VISENTINI, 

Paulo Fagundes; RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. História da África e 

dos africanos. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p.15-55.

História Geral da África, II: África antiga
Gamal Mokhtar (Editor)

A obra dedica sete capítulos à temática do Egito antigo, buscando apresentá-lo, não apenas como 

uma dádiva do Nilo, mas acima de tudo uma criação da engenhosidade dos antigos egípcios. Eram eles
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“brancos” ou “negros”? Cheikh Anta Diop em texto ricamente documentado e crítico da egiptologia em 

seu nascimento como ciência, vai responder que o Egito era africano. O Egito faraônico e as relações do 

Egito com o resto da África também foram tratados por outros autores.

Cinco capítulos foram dedicados à Núbia e ao Império de Kush e quatro à Axum. Contradizendo a 

recorrente ideia de um isolamento africano, quatro capítulos do volume acabam por destacar as relações 

entre povos africanos e de outras regiões. E como mostra da diversidade africana os últimos capítulos 

analisam diferentes regiões da África antiga (o Saara, a África Subsaariana, a Costa da África Oriental, a 

África Oriental, a África Ocidental, a África Central e a África Meridional).

MOKHTAR, Gamal (Editor). História Geral da África, II: África antiga. 2 ed. rev. Brasília: 

UNESCO, 2010. 1008p. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2010/12 

/volume_II.pdf; Acesso em: 08/04/2018. 

África antiga
Valter Roberto Silvério (Editor)

Segundo capítulo do Volume 1 da Síntese da coleção História Geral da África, correspondendo ao 

volume 2 da HGA-UNESCO editado por Gamal Mokhtar, sintetiza em menos de 150 páginas os 29 

capítulos que na edição original somam 820 páginas.  Após síntese dos capítulos apresenta texto de 

conclusão condensando as discussões do volume. Nele afirma que

o Egito, que é uma parte da África, foi outrora o principal centro da civilização universal, 
de onde se irradiaram a ciência, a arte e a literatura, influenciando principalmente a 
Grécia. A Grécia recebeu, desenvolveu e transmitiu ao Ocidente boa parte da herança 
egípcia - do Egito faraônico e ptolomaico (SILVÉRIO, 2013, p. 282).

Defende a relação estreita entre a Núbia e o Egito, a relação entre a civilização Kerma e a dominação 

núbia no Egito, a força da Núbia Cristã e do Reino de Axum e desmente a partir das trocas culturais entre o 

Magrebe e a África tropical a afirmação do Saara como barreira natural ao afirmar que “sempre houve 

entre os países situados ao norte do Saara e a África Subsaariana contatos culturais ativos que 

influenciaram profundamente a história do continente africano” (SILVÉRIO, 2013, p. 284).

SILVÉRIO, Valter Roberto. África antiga. In: SILVÉRIO, Valter Roberto (Editor). Síntese da 

coleção História Geral da África: Pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 

p. 139-284.
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História Geral da África, IV: África do século XII ao XVI
Djibril Tamsir Niane (Editor)

O quarto volume da coleção História Geral da África (HGA-UNESCO), editado por Djibril Tamsir 

Niane, trata do período entre o século XII e o século XVI, que difere dos períodos considerados obscuros 

da história da África pela presença de documentos cada vez mais abundantes. Entre as caraterísticas do 

período: o triunfo do Islã em grande parte do continente; o formidável desenvolvimento das relações 

comerciais, dos intercâmbios culturais e dos contatos humanos; a expansão e apogeu dos reinos e impérios 

sudaneses: esplendor dos Estados do Mali, do Songhai, do Kanem-Bornu, e dos reinos Mossi e Dagomba, 

na curva do Níger e também dos reinos e impérios do Congo, Zimbábue e Monomotapa (Mwene Mutapa), 

estes últimos fora da zona de influência do Islã.

Como destaca Mônica Lima (2012, p. 264) “o foco regional privilegiado pelos autores é a África 

Ocidental, que ficou com um terço dos capítulos do livro”.

NIANE, Djibril Tamsir (Editor). História geral da África, IV: África do século XII ao XVI.  2.ed. 

rev. Brasília : UNESCO, 2010. 896 p. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/19 

0252POR.pdf; Acesso em 08/04/2018.

África do século XII ao XVI
Valter Roberto Silvério (Editor)

Capítulo 4 do Volume 1 da Síntese da coleção História Geral da África correspondendo ao volume V 

da HGA-UNESCO, editado por Djibril Tamsir Niane, referente à história da África entre o século XII e o 

século XVI e  apresentando, em texto sintético, os 27 capítulos da edição original divididos entre a 

introdução; os capítulos sobre os povos e organizações sociais da África Ocidental, Centro-Ocidental, 

Equatorial e Meridional; os capítulos sobre as relações e intercâmbios entre as  várias regiões africanas; os 

capítulos sobre  as relações intercontinentais da África e a conclusão.

SILVÉRIO, Valter Roberto. África antiga. In: SILVÉRIO, Valter Roberto (Editor). Síntese da 

coleção História Geral da África: Pré-história ao século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 

p. 421-561.
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História da África
José Rivair Macedo

O livro dedica dois capítulos aos povos africanos do período anterior ao século XV. O primeiro 

dedicado aos povos da Núbia e do Índico, entre eles os egípcios, os núbios (Meroé, Kerma, Kush, Axum, 

os Estados sudaneses) e os povos bantos, buscando “mostrar como as experiências históricas dos povos 

dessa parte do continente africano estiveram associadas aos rios e mares” (MACEDO, 2015, p. 42), 

ressaltando as relações e singularidades dos povos nilóticos e dos povos índicos, a originalidade e 

dinâmica de suas tradições e estilos de vida, a interação com as culturas de matriz cristã e muçulmana e a 

formação de reinos e cidades com poderes organizados.

O segundo dedicado ao eixo transaariano e às “sociedades africanas organizadas e adaptadas a 

outros tipos de ambiente: o deserto e a savana” (MACEDO, 2015, p. 45), tendo em comum o trânsito 

através do Saara e a influência do Islã. Responsáveis pela construção de Estados e formações sociais 

complexas como Gana, o antigo Mali, o Império Songhai e os Estados Hauçá. Ressaltamos a ausência de 

mapas e ilustrações que poderiam facilitar a compreensão da divisão proposta pelo autor para análise dos 

povos africanos.

MACEDO, José Rivair. História da África. 1 ed. 1 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015. p. 23-

68.

A África e seus habitantes
Marina de Mello e Souza

O primeiro capítulo do livro África e Brasil Africano apresenta de forma sintética um retrato físico 

do continente e discute a variedade de povos da África nilótica, central e saariana. Em edição ricamente 

ilustrada, apresenta mapa físico com as regiões climáticas, mapa com as cidades e reinos antigos, mapa da 

divisão política e dos grupos linguísticos da África. A expansão do cristianismo e do islamismo e os 

contatos com outras regiões pelos mares Mediterrâneo e Vermelho e pelos oceanos Índico e Atlântico estão 

entre os temas abordados.

SOUZA, Marina de Mello e. A África e seus habitantes. In: SOUZA, Marina de Mello e. África e 

Brasil africano. São Paulo: Ática, 2008. p. 11-29.



58

Sociedades africanas

Marina de Mello e Souza

 A autora destaca pontos em comum entre as sociedades africanas, apesar da diversidade e variedade 

de suas formas de organização.  Os reinos e impérios como o de Gana, do Mali, de Songhai, do Benin, do 

Congo e do Monomotapa aparecem como exemplos da existência e organização das sociedades da África 

subsaariana, ou África negra, antes da chegada dos europeus. Na economia o destaque ficou para o 

comércio e as rotas comerciais terrestres e fluviais que constituíam

forma importante das sociedades se relacionarem, trocando não só mercadorias como 
ideias e comportamentos. O comércio é atividade das mais presentes na história de várias 
regiões da África, e por meio dele as sociedades mantinham contato uma com as outras 
(SOUZA, 2008, p. 42).

O que desmente a ideia de um isolamento africano até a chegada dos europeus ao continente. No 

campo da cultura, o sagrado e elementos das religiões são indicados enquanto elementos centrais nas 

sociedades africanas exercendo papel semelhante ao da ciência e tecnologia em nossa sociedade.

SOUZA, Marina de Mello e. Sociedades africanas. In: SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil 

africano. São Paulo: Ática, 2008. p. 31-45.
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1.3 História da África para o 2º Ano
A África tradicional
Carlos Serrano e Maurício Waldman

Após discussão de vários aspectos da chamada África tradicional, os autores buscam analisar os 

impactos do tráfico atlântico sobre as sociedades tradicionais da África. Partindo da caracterização da 

escravidão na sociedade tradicional africana, classificada como escravatura doméstica e da enumeração 

das origens dessa condição, os autores buscam indicar as modificações e consequências do longo período 

de tráfico do século XVI ao século XIX.  Sem deixar de lado a conivência e interesses dos chefes e 

autoridades locais,  indicam o tráfico como pano de fundo do “trajeto que conduziu o Ngoyo, uma 

formação política tradicional, à condição de sujeição a uma nação europeia” (SERRENO; WALDMAN, 

2007, p. 180), após a Conferência de Berlim e ocupação efetiva do território colonial.

SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. A África tradicional. In: SERRANO, Carlos; 

WALDMAN, Maurício. Memória D'África: a temática africana na sala de aula. São Paulo: Cortez. 2007. 

p. 126-180.

África Negra. História e Civilizações - até ao Século XVIII, Tomo I
Elikia M'Bokolo

O historiador Elikia M'Bokolo dedica os últimos capítulos (capítulos III, IV, V e VI) do volume I de 

África Negra, história e civilizações à temática dos tráficos esclavagistas do século VII ao século XVIII, 

expondo características e complexidade do tráfico árabo-mulçumano, do tráfico atlântico e do tráfico 

continental, e seus efeitos no longo prazo.

Destacamos especialmente o capítulo IV, dedicado aos problemas historiográficos dos tráficos 

negreiros e diásporas africanas, discutindo a querela dos números, o “revisionismo” e o “negacionismo”, a 

relação entre tráfico negreiro e capitalismo europeu a partir da tese do historiador negro africano Eric 

Willians, o papel da resistência escrava (calhambolagem, palenques e quilombos), o debate religioso (o 

islã e o cristianismo), ideológico e político em torno da questão da raça, do racismo anti-negro e do 

antirracismo.

M'BOKOLO, Elikia. África Negra, História e Civilizações até o Século XVIII. Tomo I. Tradução 

Alfredo Margarido. 2 ed. Lisboa, Portugal: Edições Colibri, 2012. p. 203-569. 
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A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700
Alberto da Costa e Silva

Utilizando-se de grande erudição e reunindo grande número de relatos e informações históricas, 

Alberto da Costa e Silva analisa a escravidão como fato comum e base da economia no mundo antigo. 

Porém se na África a escravidão já existia, ela ganha nova dimensão a partir da expansão muçulmana e das 

rotas transaarianas do tráfico de escravos. Destaca na escravidão em África sua capacidade de absorção, 

reinserção social e assimilação de descendentes. Sua análise percorre da invasão árabe na Península 

Ibérica e a entrada do negro na Europa às estratégias dos europeus, com destaque para os portugueses, para 

estabelecimento de contatos diretos com o continente e o estabelecimento e controle de novas rotas para o 

tráfico de escravos e seus impactos em diferentes regiões da África.

SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 1072p.

História Geral da África, V: África do século XVI ao XVIII
Bethwell Allan Ogot (Editor)

Este volume da HGA- UNESCO, editado por Bethwell Allan Ogot, abarca o período relacionado ao 

desenvolvimento do novo sistema geoeconômico triangular ligando Europa, África e América, via oceano 

Atlântico, tratando das estruturas políticas, econômicas e sociais, dos movimentos populacionais e novas 

formas sociopolíticas na África, do tráfico atlântico, diásporas africanas e história das sociedades africanas 

no período.

Mônica Lima destaca o texto J. E. Inikori sobre o tráfico de africanos escravizados como aquele que, 

por não ter considerado os debates da época da publicação, recebeu maior número de críticas. Posto que

Hoje em dia, com as informações das bases de dados sobre o comércio transatlântico de 
cativos disponíveis online e o avanço das pesquisas regionais e locais nesse campo – com 
a singular contribuição de historiadores brasileiros –, as análises neste volume sobre este 
tema e seus desdobramentos na diáspora africana estão em grande parte superadas 
(LIMA, 2012, p. 284).

OGOT, Bethwell Allan (Editor). História Geral da África, V: África do século XVI ao XVIII. 

Brasília: UNESCO, 2010. 1208 p. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190 

253POR.pdf: Acesso em: 08/04/2018. 
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África do século XVI ao XVIII
Valter Roberto Silvério (Editor)

Capítulo que abre o segundo volume da Síntese da coleção História Geral da África que corresponde 

ao volume V da HGA- UNESCO, editado por Bethwell Allan Ogot sintetizando no total de 162 páginas as 

1069 páginas dos 29 capítulos da edição original.  Facilitando, portanto, a leitura de todas as temáticas 

abordadas para o período. Entre elas, o estabelecimento do novo sistema econômico triangular e o 

aumento do domínio europeu sobre sociedades nas Américas e na África, o tráfico e a ordem econômica no 

Atlântico, a diáspora africana no Antigo e no Novo Mundo e as modificações ocorridas em diferentes 

regiões do continente africano.

SILVÉRIO, Valter Roberto. África do século XVI ao XVIII . In: SILVÉRIO, Valter Roberto 

(Editor). Síntese da coleção História Geral da África: Século XVI ao século XX. Brasília: UNESCO, 

MEC, UFSCar, 2013. p. 17-179.

O tráfico de escravos
José Rivair Macedo

Neste capítulo do livro História da África, Macedo apresenta a escravidão e o tráfico internacional 

de escravos como fenômeno de consequências econômicas, sociais e demográficas profundas e 

duradouras para o continente africano, buscando “recuperar, em perspectiva panorâmica, o amplo quadro 

histórico das diferentes formas de escravidão impostas aos africanos, além de tratar das rotas e dos agentes 

do tráfico, além do papel dos africanos e dos não africanos na organização e manutenção do comércio de 

cativos” (MACEDO, 2015, p. 100).

Trata, por outro lado, ainda que de modo introdutório, do fenômeno da diáspora africana e da 

transposição e interação de elementos culturais africanos com as experiências culturais dos seus locais de 

destino dos africanos. E por fim, da abolição do tráfico, ligada ao fenômeno da Revolução Industrial e 

interesses europeus na exploração direta do continente africano.

MACEDO, José Rivair. O tráfico de escravos. In: MACEDO, José Rivair. História da África. 1 ed. 

São Paulo: Contexto, 2015. p. 99-123.
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A escravidão na África: uma história e suas transformações
Paul Levejoy

Paul Levejoy realiza um estudo sobre o desenvolvimento da escravidão na África, como 

desdobramentos decorrentes do tráfico promovido primeiro por mulçumanos e posteriormente por 

europeus, discorrendo sobre as especificidades da experiência africana anterior à expansão muçulmana e 

europeia e examinando em profundidade o impacto da escravidão e do tráfico para o continente africano.

Macedo (2015) destaca em Levejoy a defesa da tese de que nas sociedades africanas vigorava um 

“modo de produção de linhagem ou doméstico”, que evolui após o tráfico atlântico para um “modo de 

produção escravista”.

LEVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história e suas transformações. Rio de janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. 497p.

A presença europeia na África
Carlos Serrano e Maurício Waldman

Os autores buscam relacionar o tráfico, o modelo mercantilista e a percepção da África e dos 

africanos para adequação às novas expectativas da economia capitalista no contexto em que “africano 

torna-se sinônimo de escravo e vice-versa” (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 195). Comparam 

escravismo árabe-islâmico e Ocidental enquanto sistemas de exploração com poucas características 

comuns e destacam na implantação do capitalismo industrial o novo papel atribuído à África, ressaltando 

que “o africano ironicamente ganhou o privilégio de ser explorado na própria terra” (ANJOS apud 

SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 204) e finalmente analisam a conquista do continente africano após a 

Conferência de Berlim e o modelo neocolonialista concluindo que “é possível, de certa forma, situar o 

berço da máquina de extermínio aprimorada pelo nazi-fascismo no século XX em muitas das ações 

coloniais encetadas na África” (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 204).

SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. A presença europeia na África. In: SERRANO, 

Carlos; WALDMAN, Maurício. Memória D'África: a temática africana na sala de aula. São Paulo: 

Cortez. 2007. p.181-224.
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A ÁFRICA NA SALA DE AULA: Visita à história contemporânea
Leila Leite Hernandez

Leila Hernadez dedica três capítulos (2, 3 e 4) do livro A África na sala de aula ao “processo de 

roedura” do continente africano, expressão do historiador africano J. Ki-Zerbo, iniciado por volta de 1430 

com a entrada portuguesa na África e reforçada com o imperialismo colonial de fins do século XIX. Busca 

apresentar uma perspectiva africana da partilha e conquista do continente, sustentando a tese de que “a 

resistência africana, por sua vez, precipitou a conquista militar que esteve, em graus variados, marcada 

pelo despropósito e pela irracionalidade do exercício a violência” (HERNANDEZ, 2008, p. 86).

Destaca, no imperialismo colonial, a articulação entre práticas de exploração e dominação e 

justificativas baseadas na ideia de raça, buscando caracterizar o modelo, descrevendo seus mecanismos 

básicos, estruturas de poder e seus mecanismos de assimilação e diferenciação.

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. 4 ed. São 

Paulo: Selo Negro, 2008. p. 45-108.

A condição colonial
José Rivair Macedo

Macedo analisa a afirmação do islã na África Subsaariana entre os séculos XVIII e XIX e o domínio 

político-econômico das potências capitalistas europeias no final do século XIX e início do século XX, 

destacando ao contrário do que possa parecer à vitalidade, o dinamismo e as mutações profundas ocorridas 

na África.

Ressalta a não uniformidade da atitude das lideranças africanas diante do expansionismo europeu e 

relacionando o capitalismo monopolista, o imperialismo e o colonialismo; discute mecanismos e fases da 

colonização europeia em África justificada por estereótipos racistas. Por fim examina brevemente o caso 

específico da África do Sul e seu regime de segregação, conhecido como Apartheid.

MACEDO, José Rivair. A condição colonial. In: MACEDO, José Rivair. História da África. 1 ed. 

São Paulo: Contexto, 2015. p. 125-151.
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Da conquista europeia à descolonização
Luiz Dario Teixeira Ribeiro

Ribeiro realiza uma análise do imperialismo europeu e suas formas de dominação na África. No 

tópico A Conferência de Berlim e a partilha da África, expõe as condições para convocação da 

Conferência de Berlim, suas principais deliberações, a consequente dominação do interior e reordenação 

geopolítica, social e econômica do continente africano utilizando-se como justificativas: “fim da 

escravidão, civilização, cristianização e abertura do território para o comércio internacional” (RIBEIRO, 

2014, p. 60).

O caso da África do Sul e o apartheid, o declínio e desmantelamento dos impérios coloniais após a 

Segunda Guerra Mundial, a negritude, o pan-africanismo e os processos de independências africanas 

também são discutidos pelo autor.

Ribeiro, Luiz Dario Teixeira. Da conquista europeia à descolonização. In: VISENTINI, Paulo 

Fagundes; RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. História da África e dos 

africanos. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p.56-98.

O destino da África: cinco mil anos de riquezas, ganâncias e desafios
Martin Meredith

Destacamos no livro de Meredith a décima e a décima segunda parte intituladas, respectivamente, de 

A corrida para explorar a África no final do século XIX, que trata dos interesses e disputas europeias 

em torno da África, da Conferência de Berlim e da corrida por territórios na África. E O coração das 

trevas: atrocidades no Congo, cujo título faz referência ao livro Coração das trevas de Joseph Conrad e 

relata atrocidades cometidas no Congo sob o domínio do rei Leopoldo da Bélgica, em torno da extração 

forçada de borracha selvagem. Atividade que baseava sua enorme lucratividade na exploração sanguinária 

da mão de obra local praticada com requintes de brutalidade respondendo, de acordo com estivas, pela 

morte de 10 milhões de congoleses durante o domínio belga na região.

MEREDITH, Martin. O destino da África: cinco mil anos de riquezas, ganâncias e desafios. 

Tradução Marlene Suano. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. 740p.
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Capítulo 6 do segundo volume da Síntese da coleção História Geral da África correspondendo ao 

volume VI da HGA- UNESCO, editado por J. F. Ade Ajayi, sintetiza em 156 páginas os 29 capítulos e 930 

páginas da edição original, facilitando assim o contato com as temáticas discutidas na obra original. Entre 

elas a realidade das diferentes regiões da África no período imediatamente anterior à colonização europeia 

no continente; o papel das elites locais diante do crescimento das atividades dos europeus e do processo 

exógeno de integração da África ao sistema econômico mundial, apesar das resistências internas e as 

História Geral da África,VI: África do século XIX à década de 1880
J. F. Ade Ajayi (Editor)

O sexto volume da HGA- UNESCO editado pelo historiador nigeriano Ade Ajayi, “foi um dos mais 

positivamente comentados no momento de sua publicação” (LIMA, 2012, p. 285). A abordagem proposta 

buscou caracterizar o continente africano no século anterior à colonização. Destacamos entre seus 29 

capítulos, os quatro primeiros: África no início do século XIX: problemas e perspectivas do próprio J. 

F.Ade. Ajayi, A África e a economia-mundo de Immanuel Wallerstein, Tendências e processos novos 

na África do século XIX de Albert Adu Boahen, A abolição do tráfico de escravos de Serge Daget, e os 

dois últimos: A diáspora africana de Franklin W. Knight e Conclusão: a África as vésperas da 

conquista europeia também de J. F. Ade. Ajayi, pelo caráter geral e de síntese que apresentam.

Em relação ao capítulo sobre a diáspora africana, escrito por J. E. Harris, valem as observações de 

Mônica Lima.

há algumas informações já superadas no tocante à diáspora no Brasil e seus efeitos, desde 
o percentual de entrada de cativos africanos no nosso território – 38% do total do tráfico 
transatlântico, sendo que as estimativas atuais apontam para cerca de 45% –, até os 
episódios de rebeldia escrava, cuja menção não ultrapassou Palmares, e mesmo o silêncio 
quanto ao retorno de africanos libertos no Brasil para a África, onde foram fundar 
importantes colônias de “brasileiros” ou agudás. (Lima, 2012, p. 285)

Entre as causas destes descompassos a autora aponta o desconhecimento sobre a história dos 

africanos no Brasil.

AJAYI, J. F. Ade. História Geral da África, VI: África do século XIX à década de 1880. Brasília: 

UNESCO, 2010. 1032 p. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190254 

por.pdf: Acesso em: 08/04/2018.

África do século XIX à década de 1880
Valter Roberto Silvério (Editor)
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mudanças relacionadas ao fim do tráfico de escravos e processos internos na África ao longo do século 

XIX. 

SILVÉRIO, Valter Roberto. África do século XIX à década de 1880. In: SILVÉRIO, Valter Roberto 

(Editor). Síntese da coleção História Geral da África: Século XVI ao século XX. Brasília: UNESCO, 

MEC, UFSCar, 2013. p. 181-337.

História Geral da África, VII: África sob dominação colonial, 1880-1935
Albert Adu Boahen

O penúltimo volume da coleção HGA-UNESCO editado por Adu Boahen, não por acaso, é dos mais 

comprometidos com a visão da história a partir da própria África, buscando ressaltar as atitudes dos 

africanos perante o desafio colonialista.  Após os capítulos iniciais de caráter mais geral, apresenta nove 

capítulos sobre iniciativas e resistências africanas à dominação colonial em diferentes regiões da África.

Esses capítulos deram um tom especial ao volume, e contribuem de uma forma especial 
para que se inverta a ordem de pensamento de professores e estudantes ao se debruçarem 
sobre o período abordado na história da África e do mundo. Explicar a chamada corrida 
colonial do século XIX pela história do capitalismo em expansão, esquecendo-se das 
relações de conflito, negociação e aliança produzidas nessa fase, significa perder o 
contexto histórico de vista (LIMA, 2012, p. 286).

A economia colonial, as repercussões da dominação colonial no continente, a política e o 

nacionalismo africanos também ocupam um bom número de capítulos. A religião e as artes na África 

durante o período colonial mereceram capítulos específicos.

BOAHEN, Albert Adu (Editor). História Geral da África, VII: África sob dominação colonial, 

1880-1935. 2.ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010. 1040 p. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/ima 

ges/0019 /001902/190255por.pdf; Acesso em: 08/04/2018. 

África sob dominação colonial, 1880-1935
Valter Roberto Silvério (Editor)

Capítulo 7 do segundo volume da Síntese da coleção História Geral da África correspondendo ao 

volume VII da HGA- UNESCO, editado por Albert Adu Boahen, sintetiza em 115 páginas os 30 capítulos 

e 950 páginas do volume original, constituindo leitura fundamental sobre o período da colonização 

europeia na África por trabalhar em texto sucinto o período numa perspectiva africana. Com destaque para 

as iniciativas e resistências africanas diante do processo de conquista e ocupação do continente, os 
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métodos e instituições da política colonial, suas repercussões sociais e a consciência racial como base para 

o desenvolvimento dos nacionalismos africanos enquanto busca por soberania e independência. 

SILVÉRIO, Valter Roberto. África sob dominação colonial, 1880-1935. In: SILVÉRIO, Valter 

Roberto (Editor). Síntese da coleção História Geral da África: Século XVI ao século XX. Brasília: 

UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. p. 339-454.

África Negra. História e Civilizações - Do século XIX aos nossos dias, Tomo II
Elikia M'Bokolo

Elikia M'Bokolo dedica os quatro primeiros capítulos da obra aos fatores internos e externos que 

explicam e caracterizam a colonização europeia e as resistências africanas entre o final do século XIX e a 

primeira década do século XX.

O século XIX é apontado como a “era das revoluções” para a maior parte da África, destacando no 

campo econômico, os impulsos externos e no campo político, as forças motrizes da própria África. 

Ressalta a coincidência entre a penetração europeia no continente, “prelúdio da partilha”, e o 

fortalecimento de visões negativas em relação aos africanos nos relatos dos exploradores que encontraram 

uma tribuna científica na etnologia da época.

 Apresenta uma visão complexa, fugindo dos maniqueísmos e buscando relacionar fatores internos e 

externos que respondem pelo contexto que tornou possível a dominação da África pelos europeus.

M'BOKOLO, Elikia. África Negra, História e Civilizações - Do século XIX aos nossos dias. Tomo 

II. Tradução Manuel Resende. 2 ed. Lisboa, Portugal: Edições Colibri, 2011. p.14-369.
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1.4 História da África para o 3º Ano

68

História Geral da África, VIII: África desde 1935
Ali A. Mazrui e Christophe Wondji. (Editores)

O último volume da coleção HGA-UNESCO editado por A. A. Mazrui e C. Wondji busca 

articulação entre o plano cultural, econômico e político na análise do período de construção dos processos 

das independências na África. Apresentando os vários aspectos da vida social, fundamentais para a 

compreensão das sociedades africanas (LIMA, 2012).

Sua organização contempla como temáticas a chamada de década dos conflitos mundiais (1935-

1945), o período das lutas pela soberania política (de 1945 até às Independências), a problemática do 

subdesenvolvimento e a luta pela independência econômica, a evolução sociopolítica após as 

Independências, o pan-africanismo e sua relação com os processos de libertação e integração a partir de 

1935 e a África independente e o contexto mundial.

Destacamos de modo especial o capítulo Educação e mudança social de Aklilu Habte e Teshome 

Wagaw com análise da educação colonial (educação ocidental) em idiomas europeus, separando as classes 

instruídas das massas, seu papel de aculturação e os desafios de uma educação a serviço da descolonização 

e do desenvolvimento econômico no período pós-colonial.

MAZRUI, Ali A.; WONDJI, Christophe. História Geral da África, VIII: África desde 1935. 

Brasília: UNESCO, 2010 1272 p. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/ 

190256por.pdf; Acesso em: 11/04/2018.

África desde 1935
Valter Roberto Silvério (Editor)

Capítulo 8 do segundo volume da Síntese da coleção História Geral da África correspondendo ao 

último volume da HGA- UNESCO, editado por Ali A. Mazrui e Christophe Wondji sintetizando em 152 

páginas os 30 capítulos e o Posfácio da edição original com um total de 1272 páginas, contribuindo para o 

acesso a todas as temáticas discutidas e outro ponto de vista, um ponto de vista africano sobre o período das 

Independências africanas. Apresenta em textos sínteses uma história da África contemporânea a partir de 

três domínios: cultural, econômico e político, contemplando a diversidade e complexidade de 

perspectivas e estratégias adotadas pelos povos africanos em seus processos em busca de descolonização
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política e econômica, bem como o destaque dos aspectos culturais que marcam o período.

SILVÉRIO, Valter Roberto. África desde 1935. In: SILVÉRIO, Valter Roberto (Editor). Síntese da 

coleção História Geral da África: Século XVI ao século XX. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 

p. 455-607.

As independências, o neocolonialismo e a Guerra Fria
Paulo G. Fagundes Visentini, colaboração de Luiz Dario T. Ribeiro

Ao apresentar suas análises do período numa perspectiva mais tradicional e ocidentalizada, o texto 

favorece uma comparação com a perspectiva dominante na coleção História Geral da África (UNESCO) 

marcada por um ponto vista africano. Nele os processos das independências africanas dividem espaço com 

as independências na Ásia sob a denominação de processos de “descolonização”, termo que remete ao 

protagonismo das potências coloniais. Embora o amadurecimento dos movimentos de libertação nacional 

esteja citado entre os fatores da “descolonização”, há um destaque para os fatores externos como o 

enfraquecimento dos impérios coloniais após os dois conflitos mundiais, a ascensão dos Estados Unidos 

como centro do capitalismo mundial e sua política de abolição dos protecionismos e o apoio da URSS e da 

China, através de propaganda política, ação diplomática e, em alguns casos, ajuda material aos 

movimentos de libertação na África. Trata ainda das influências das metrópoles, do contexto africano e do 

contexto internacional da Guerra Fria nos processos de libertação nacional e formação dos novos Estados 

africanos.

VISENTINI, Paulo G. Fagundes. As independências, o neocolonialismo e a Guerra Fria. In: 

VISENTINI, Paulo Fagundes; RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. História 

da África e dos africanos. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p.99-144.

Da marginalização ao “renascimento africano”
Paulo G. Fagundes Visentini

Na análise da situação do continente africano, a partir da década de 1990, destacamos o subtítulo A 

marginalização: conflitos, epidemias e pobreza como indicação do que tradicionalmente é enfatizado 

em relação ao continente. O texto busca relatar no período pós-colonial as contradições e avanços na 

África do Sul, Namíbia, Moçambique e Angola; os conflitos e massacres em Ruanda, Burundi e Zaire; a 

derrubada de governos e conflitos na região do Chifre da África e as influências externas de países 

europeus, China, Índia e Estados Unidos no continente.
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No último tópico do texto, com o subtítulo Perspectivas africanas, destaca no processo de 

globalização e o reordenamento mundial a marginalização internacional e caos interno da África 

caracterizado por “tribalização dos conflitos, da desarticulação das economias, estruturas sociais e dos 

sistemas políticos, reapareciam epidemias de cólera e novos vírus como a Aids e o Ébola” (VISENTINI, 

2014, p. 186). Por fim, o caminho apontado para afirmação africana passa pelo fortalecimento de 

organismos políticos multilateriais, programas de desenvolvimento e integração econômica no 

continente.

VISENTINI, Paulo G. Fagundes. Da marginalização ao “renascimento africano”. In: VISENTINI, 

Paulo Fagundes; RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. História da África e 

dos africanos. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p.145-187.

África Negra. História e Civilizações - Do século XIX aos nossos dias, Tomo II
Elikia M'Bokolo

Os três últimos capítulos do livro tratam respectivamente, do crepúsculo da colonização europeia na 

África, relacionado aos efeitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial; dos caminhos das emancipações 

africanas, relacionados às variadas formas de resistências ininterruptas por parte dos africanos, o 

aceleramento das reivindicações africanas após a Segunda Guerra Mundial promovendo o fortalecimento 

do pan-africanismo e a ascensão dos movimentos de libertação e dos desafios da África independente.

M'Bokolo destaca a famosa frase de Kwane Nkrumah: “Ocupai primeiro o domínio político. O resto 

virá por acréscimo” (NKUMAH apud M'BOKOLO, 2011, p. 548), como síntese do voluntarismo que 

marcou o nacionalismo africano dos anos de independência. Em sua análise da África independente 

discute o complexo e contraditório contexto africano e mundial do período posterior às independências, 

problematizando na África o conceito de desenvolvimento adotado, as heranças coloniais, as políticas 

culturais do período pós-colonial e uma reinvenção da África por africanos e afrodescendentes, além de 

destacar antigos e novos desafios do continente buscando compreender nas dinâmicas contemporâneas as 

rupturas e permanências relacionadas aos fenômenos da longa duração.

M'BOKOLO, Elikia. África Negra, História e Civilizações - Do século XIX aos nossos dias. Tomo 

II. Tradução Manuel Resende. 2 ed. Lisboa, Portugal: Edições Colibri, 2011. p. 371-621.
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Memória D'África: a temática africana na sala de aula
Carlos Serrano e Maurício Waldman

Os dois últimos capítulos do livro estão dedicados, respectivamente, às resistências e lutas pela 

independência e os desafios e oportunidades da África independente. Os autores apontam apesar da 

brevidade do domínio colonial europeu, seu impacto transformador, pois “em que pese o fato de a África 

possuir longa trajetória histórica [...] não seria possível localizar, no seu passado, mudanças minimamente 

equivalentes às provocadas pela dominação europeia” (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 228). 

Destacam a longa tradição de resistência africana, os Movimentos da Négritude e do Pan-africanismo e, no 

contexto das independências, a variedade de formas de mobilização que levaram ao esfacelamento dos 

impérios coloniais europeus.

Analisam, após as independências, a formação do Estado-nação e a postura das elites locais que 

contribuem para substituição do colonialismo pelo neocolonialismo, nova forma de dominação, se mais 

sutil, não menos nociva. Por fim, propõem que a África livre aprenda com as vicissitudes da própria 

história e busque a elaboração criativa de modelos que contemplem sua diversidade étnica, histórica e 

cultural, destacando o papel das heranças étnico-culturais do mundo tradicional.

SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. Memória D'África: a temática africana em sala de 

aula. São Paulo: Cortez, 2007. p. 225-283.

A ÁFRICA NA SALA DE AULA: Visita à história contemporânea
Leila Leite Hernandez

 A autora dedica três capítulos (5, 6 e 7) às formas de resistência africanas, ao pan-africanismo e ao 

contexto do período entre guerras com parte do processo que culminou com as independências africanas.

Enfatiza alguns equívocos das análises eurocêntricas sobre os movimentos de resistência africanos e 

os desafios para a historiografia, caracterizando e contextualizando o pan-africanismo, destacando seus 

idealizadores e suas diferentes facetas, bem como seu papel e do conceito de negritude na articulação de 

interesses e organização política anticolonial na África. Na análise dos processos de independência na 

África destaca não só as repercussões das guerras mundiais como a ação de novos atores políticos 

(intelectuais, estudantes, imprensa, sindicatos, partidos políticos e Igrejas) “que contribuíram de maneira 

decisiva para a formação de um ideário político anti-imperialista e nacionalista, fundamental para 

sustentar lutas reivindicatórias por liberdade, direitos individuais e sociais que contribuíram para a
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formação dos movimentos de independência” (HERNANEZ, 2008 p. 9)

Os últimos capítulos da obra (9, 10, 11, 12 e 13) tratam da variedade de formas e características do 

processo de independência em diferentes regiões africanas como resultado da enorme diversidade e 

complexidade do continente.

Uma análise mais geral da realidade da África contemporânea é retomada no Epílogo ao final do 

livro.

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. 4 ed. São 

Paulo: Selo Negro, 2008. p. 109- 616.
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Atividade 1: África em imagens

A professora Elyneide Campos de Souza Ribeiro afirma que

Os estudos sobre o imaginário da população brasileira, em relação à História da África, 
têm demonstrado que muitas pessoas veem a África como uma região exótica, selvagem, 
de pessoas miseráveis e desumanas que se destroem em sucessivas guerras ou doenças 
devastadoras. Esse olhar depreciativo sobre a África não permite que os afro-brasileiros 
encontrem prazer em sua africanidade, contribuindo para a negação de sua identidade 
étnico-racial (RIBEIRO, 2016, p. 41).

Diante desta constatação propomos como reflexão inicial sobre história da África no Ensino Médio 

pensar as imagens e representações do continente em nosso imaginário. O que conhecemos da África? Que 

imaginário e representações construíram sobre a África nossos(as) alunos(as) do Ensino Médio? 

Consideramos que esta é ainda uma questão essencial ao trabalharmos com a temática da história e cultura 

africana em sala de aula.
Deste modo sugerimos para abordagem inicial sobre História da África no 1º ano do Ensino Médio a 

problematização das imagens e conhecimentos construídos sobre o continente e seus habitantes, bem 

como o processo histórico desta construção, com atividades que provoquem o questionamento do que 

temos enquanto construção e, especialmente, permitam questionar o desconhecimento, as visões 

simplistas, os estereótipos, os preconceitos.
Entre tantas possibilidades sugerimos aqui o trabalho com imagens da arquitetura contemporânea 

em diferentes locais do continente africano.  

74

Pensar a África a partir das semelhanças com o ocidente pode abrir espaços para discutir o desconhecimento e 
problematizar as representações recorrentes em nosso imaginário. Além de discutir preconceitos e visões 
estereotipadas, sem perder de vista que a importância da África está associada não às semelhanças com o 
Ocidente e sim às suas singularidades.



75

Imagem 2

Imagem 4

Imagem 1

Imagem 3

https://cidadesemfotos.blogspot.com/2013/12/fotos-de-harare-zimbabue.html

http://blogs.diariodonordeste.com.br/andarilho/viagens/andarilho-na-copa-camaroes-a-afri
ca-em-um-so-pais/

https://cidadesemfotos.blogspot.com/2013/03/fotos-de-abidjan-costa-do-marfim.html

https://www.engenhariacivil.com/maior-ponte-suspensa-africa
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Legendas:

Imagem 1

Imagem da cidade de Harare no Zimbábue. 

Harare é a capital e a cidade mais populosa do país, sendo o seu principal centro administrativo, de 

comunicações e comercial. Localizada em uma das partes mais altas do planalto Highveld, com um 

agradável clima subtropical e temperatura média anual de 18° C.

Imagem 2

Imagem da cidade de Iaundé em Camarões

Iaundé, chamada de Cidade das Sete Colinas, é uma antiga cidade colonial, hoje bastante 

cosmopolita e multicultural. Possui vários monumentos e museus. Suas muitas edificações são atrações na 

capital de Camarões

Imagem 3

Imagem da cidade Abidjan na Costa do Marfim

Abidjan é a maior cidade da Costa do Marfim, cuja capital administrativa e política é Yamoussoukro. 

Abidjan foi a capital entre 1934 e 1983. Localizada na Laguna de Ébrié, junto ao Golfo da Guiné, é o maior 

centro industrial, comercial e cultural da Costa do Marfim.

Imagem 4

Imagem da Ponte Maomé VI no Marrocos

A Maomé VI é a maior ponte suspensa de África, com um tabuleiro de 950 metros de 

comprimento, 6 vias e pilares com 200 metros de altura máxima. Sua estrutura possui um avançado 

sistema de iluminação LED com uma eficiência 75% superior à da iluminação convencional. O sistema 

inteligente de iluminação, com capacidade para 16 milhões de cores permite também colocar em destaque, 

de forma dinâmica, as principais características arquitetônicas da estrutura. 
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1 - Sem expor a temática da aula, apresentar à turma as imagens anteriores, sem identificar sua 

localização e sugerir que os (as) alunos (as) tentem fazê-lo. 

2 - Em seguida apresentar a imagem com suas respectivas legendas e solicitar a localização dos 

respectivos países. A que continente pertencem?  

3 - Após a identificação da África como continente retratado nas referidas imagens, discutir com a 

turma o sentido desta atividade, a partir da problematização das imagens mais recorrentes em relação ao 

continente. 

QUAL O NOSSO OBJETIVO?

Problematizar, nas imagens construídas em torno do continente africano, os preconceitos e 

estereótipos recorrentes, questionando tais construções.

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTOS:

Uso de recursos como Datashow e slides em PowerPoint, que permitam não só a apresentação das 

imagens, sem legendas e com legenda, respectivamente, como também a apresentação da localização dos 

respectivos países no mapa do continente africano.  E após essa atividade inicial, explorar no debate com 

os(as) alunos(as) suas opiniões, observações, imagens e conhecimentos prévios sobre o continente. 

Aproveitando as possíveis imagens, visões e informações negativas sobre o continente (como secas, fome, 

miséria, doenças, guerras) para questionar se são exclusivas da África ou se podem ser encontradas 

também em outros locais, problematizando, inclusive, as imagens e informações da África produzidas na 

atualidade pelos meios de comunicação de massa. 



Atividade 2: Relatos sobre a África da Antiguidade ao século XVIII
Pensamos a Atividade 1 (África em Imagens) e suas discussões como motivação inicial, abrindo 

caminho para atividades de problematização da construção do que estamos considerando uma “invenção” 

eurocêntrica da África pelo olhar do outro, do não africano, não só com os seus estranhamentos, mas 

especialmente com os seus interesses, a partir da seleção e contextualização de relatos sobre a África e os 

africanos localizados no período que vai da Antiguidade ao século XIX, no qual a referida “invenção” 

esteve associada às teorias raciais e projetos coloniais dos países europeus.

No livro Imagens da África, Alberto da Costa e Silva (2012) reúne relatos de diversos autores sobre 

diferentes regiões e povos africanos da Antiguidade ao século XIX. Sugerimos a seleção de alguns desses 

relatos, aqui entendidos como documentos históricos, e trabalho em sala objetivando a análise das 

imagens apresentadas da África e dos africanos.

DOCUMENTO 1: Deodoro da Sicília, historiador grego que viveu em Agyrium, na Sicília no 

século I a. C., em sua obra Biblioteca da História (coleção em quarenta livros da história universal) 

antecipa-se aos arqueólogos contemporâneos afirmando que os seres humanos surgiram na África 

subsaariana:

Os como afirmam os historiadores, foram os primeiros entre todos os homens, e as etíopes, 

provas disso são evidentes. Praticamente todos concordam em que eles não chegaram como imigrantes 

às terras que ocupam, mas delas são nativos e, por essa razão ostentam com justiça o título de 

“autóctones”. [...] Dizem os historiadores que os etíopes foram os primeiros que aprenderam a adorar 

os deuses e a organizar sacrifícios, procissões e festivais em honra deles; [...] que os egípcios são 

descendentes de colonos etíopes, chefiados por Osíris; [...] e que a maior parte dos costumes egípcios 

são etíopes, havendo os colonos preservado seus antigos modos de vida 

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 20-21. 
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A palavra etíope era utilizada como referência aos africanos negros. O autor a utiliza como referência aos que 
viviam ao sul da segunda catarata do Nilo, destacando em sua obra os cuxitas de Napata e Méroe.



79

DOCUMENTO 2: Na obra Divertimento daquele que deseja percorrer o mundo, terminada em 

1154 o geógrafo árabe Al-Idrisi fala sobre Gana:

[Gana] é a terra do ouro. [...] Toda a gente do sabe, e ninguém disto discrepa, que o rei  Magrebe 

de Gana possui em seu palácio um bloco de ouro pesando 30 arráteis*. Esse bloco de ouro foi criado por 

Deus, sem ser fundido ao fogo ou trabalhado por instrumento. Foi, porém, furado de um lado ao outro, a 

fim de que nele pudesse ser amarrado o cavalo do rei. É algo curioso que não se encontra em nenhum 

outro lugar do mundo e que ninguém possui a não ser o rei [de Gana], que disso se vangloria diante de 

todos os soberanos do Sudão.
*Cerca de 14 Kg.

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p.37.

DOCUMENTO 3: Al-Umari (1301-1349), nasceu em Damasco e viveu boa parte da vida no Cairo, 

na obra Itinerário dos olhares sobre os reinos das metrópoles, apresenta a seguinte descrição do Mali:

Sabe-se que esse reino se estende ao sul da extremidade do Magrebe e vai até o oceano Atlântico. 

A sua capital é a cidade de Niani. Os meios de subsistência são escassos, e é pequena a variedade de 

alimentos. O povo é alto, de cor muito negra e cabelo pixaim. A grande estatura dessa gente deve-se 

principalmente ao comprimento das pernas e não ao tamanho do tronco.

O atual rei do Mali chama-se Suleiman. É irmão do sultão Mansa Musa. Controla as terras do 

Sudão que seu irmão juntou por conquista e acrescentou aos domínios do islã. Foi o irmão que 

construiu os lugares de prece, as grandes mesquitas e os minaretes, quem introduziu nas práticas locais 

as orações das sextas-feiras, as reuniões dos fiéis para rezar juntos e os apelos dos almuadens. 

Considerado o sultão dos muçulmanos, ele trouxe juristas para o país e dedicou-se aos  maliquitas 

estudos religiosos. [...]

O rei do Mali é o mais importante dos reis muçulmanos das terras dos negros. É aquele que 

domina o maior território e tem o maior número de soldados. É o mais corajoso, o mais rico, o mais 

afortunado, o que mais acumulou vitórias sobre os inimigos e o que melhor distribui benesses aos 

súditos.

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. P44-45.

Magreb (Ocidente, em árabe), região islamizada ao 
Norte da África.

No sentido de país dos negros.

A maliquita é uma das mais importantes escolas de 
interpretação legal do islamismo sunita, ao lado da 
hanafita, da hambalita e da xafita (Silva, 2012, p. 
45).
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DOCUMENTO 4: Carta escrita em 1702, portanto início do século XVIII, por David van Niendael, 

funcionário da Companhia das Índias Ocidentais e conhecedor do reino do Benin.

Os habitantes [do Benin], quando possuem recursos, comem e bebem muito bem; ou seja, do 

melhor. A dieta comum dos ricos é composta por carne de vaca, de carneiro e de galinha. [...] Os menos 

afortunados contentam-se com peixe defumado ou seco, o qual, se salgado, é muito parecido com o que 

se come na Europa. [...] O rei, os grandes senhores e cada governador que beira ser rico sustentam 

vários pobres em suas residências, empregando os aptos em vários trabalhos para que possam manter-

se, e aos outros ajudam por amor de Deus e para serem conhecidos como caridosos. Por isso, no país 

não há mendigos. E esse sistema funciona tão bem, que não se veem indigentes entre eles. 

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 255.

DOCUMENTO 5:  Relato do francês Jean Barbot, negociante de escravos, concluído em 1688 com 

o título: Estado atual da costa da Guiné em 1682: Descrição da costa da África desde o cabo Bojador até o 

de Lopo Gonçalves em 1682:

No trato diário, verifica-se que [os acãs] são dotados de esplêndida capacidade mental, de muito 

discernimento e de compreensão rápida e aguda, entendendo imediatamente o que quer lhes seja 

proposto. Possuem memória tão boa que nos deixa perplexos e, embora não saibam ler nem escrever, 

são de tal modo organizados ao comerciar que nunca se atrapalham. Vi um comerciante negociando 

com 4 onças de ouro* com quinze diferentes pessoas, cada uma delas com uma  proposta de transação 

distinta, sem cometer um só erro ou se mostrar confundido. [...]
[Suas roupas são completamente distintas das nossas] [...] Os nobres e os mercadores 

distinguem-se da gente comum por usar tecidos maiores e mais ricos, cetins da China, tafetás e 

algodões coloridos indianos, empregados como mantos.
Trazem os cabelos de diferentes maneiras. Alguns os raspam [...] Há quem use tranças e enrole o 

cabelo em papelotes. Como quer que seja, cada qual procura arranjar os cabelos de uma nova maneira. 

Entrançar os cabelos é tarefa feminina. [...]
As mulheres desses negros são em geral bem formadas, elásticas e suaves, de estatura média e 

decididamente cheias de corpo, com belas cabeças, olhos brilhantes, nariz aquilino em sua maioria, 

cabelo longo, boca pequena, dentes bonitos e pescoço bem moldado.

*Cerca de 125g. de ouro.
In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 263.
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Professor(a), a análise proposta dos documentos/relatos expostos pode ser produzida por operações 

variadas a partir da leitura, interpretação, inferência, comparação, associação, contraposição,  

argumentação crítico-explicativa. Questões sugeridas:

1 - Documento 1 foi escrito por um historiador grego da Antiguidade e o que ele nos informa sobre 

os antigos egípcios? De acordo com esse autor, qual a origem dos antigos egípcios? E, portanto, qual a sua 

cor?

2 - Os Documentos 2 e 3 foram escritos por autores árabes e descrevem as regiões de Gana e do Mali, 

respectivamente. Comparando os dois textos, aponte as características comuns às duas regiões do Norte da 

África, no período anterior à chegada dos europeus ao continente.

3 - Os Documentos 4 e 5 foram escritos por europeus conhecedores da região do Benin e da Costa da 

Guiné na África, respectivamente. Seus relatos coincidem com o período do tráfico negreiro e 

escravização de africanos nas Américas. Que imagens os referidos relatos apresentam da África e dos 

africanos? 

QUAL O NOSSO OBJETIVO?

Propiciar o trabalho com relatos escritos (documentos históricos) sobre a África e os africanos de 

diferentes autores (árabes e europeus), no período anterior ao século XIX, com informações e imagens que 

se contrapõem às visões homogeneizadas, estereotipadas e negativas sobre a África e os africanos. 

SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO:

Organizar os (as) alunos (as) em grupos para realização da leitura e análise dos textos e resolução das 

questões propostas. Sugerimos a apresentação de linha de tempo e mapas da África pelo (a) professor (a), 

para facilitar a localização temporal e espacial dos referidos relatos e consequentemente a sua 

contextualização histórica. Em seguida, no grande grupo, realizar a apresentação e discussão coletiva da 

resolução das proposições, buscando-se também comparar as imagens apresentadas nos referidos textos e 

as imagens dos próprios (as) alunos (as) em relação à África e os africanos. 



Atividade 3: Relatos de uma “invenção” da África
Analúcia D. Pereira (2014, p. 17) destaca que “a principal subdivisão da África refere-se às duas 

regiões que ficam ao norte e ao sul do deserto do Saara”: o norte da África ou Magreb (Ocidente, em árabe), 

região islamizada e com sólidas interações com a Europa mediterrânea e Ásia Ocidental e Meridional e o 

sul da África, a África subsaariana ou “África Negra”, pouco conhecida no período que antecede a 

conquista europeia. Podemos perceber a influência dessa divisão nos textos a seguir. Leia-os com atenção. 

DOCUMENTO 6: Heródoto, historiador grego da Antiguidade:

Fui até Elefantina,* a fim de ver o que pudesse com os meus próprios olhos, mas para as terras 

que se estendem mais para o sul tive de me contentar com o que me disseram em resposta às 

minhas perguntas.

*Ao norte da primeira catarata do rio Nilo

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 17, grifo nosso).

DOCUMENTO 7: Plínio, o Velho, naturalista romano autor da História natural, morto durante a 

erupção do Vesúvio no ano de 79, sobre para além de Méroe que ficava ao sul do Egito, afirmou:

Não é de estranhar que, na extremidade meridional da região, os homens e os animais assumam 

formas monstruosas, dado o poder transformador do fogo, cujo calor é o que molda os corpos. Conta-

se que no interior, na sua parte oriental, existe uma gente sem nariz, de face plana; que outra é destituída 

de lábio superior; e que uma terceira não tem língua. 

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 27, grifo nosso).
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DOCUMENTO 8: Ibn Khaldum (1332-1406), africano nascido em Túnis no norte da África, 

considerado o maior dos historiadores muçulmanos, segundo ele:

Mais para o sul não há civilização propriamente dita. [...] Os habitantes de regiões de 

temperaturas extremas [...], estão longe de serem harmoniosos. [...] Seu comportamento os aproxima 

dos animais. Diz-se que, em sua maioria, os negros da primeira parte do mundo moram em cavernas e 

nas florestas,  alimentam-se de ervas, têm os hábitos dos bichos, e não dos homens, e são antropófagos 

[...] Isso se deve ao fato de que, ao estarem afastados das regiões temperadas, aproximam-se dos 

animais irracionais e se distanciam da humanidade por sua constituição e costumes.

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 59-62, grifo nosso).
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Propomos a análise dos documentos (relatos) apresentados relacionada às informações sobre a 

tradicional divisão da África, sugerindo os seguintes questionamentos:

1 - Levando em conta a tradicional divisão da África considerando o deserto do Saara como barreira 

natural, separando o Norte da África (o Magrebe) e o Sul da África (a África Subsaariana), e os relatos 

contidos nos três documentos anteriores, responda: A qual região da África estes relatos fazem referência? 

2 - O Documentos 6 foi escrito pelo historiador grego Heródoto que deixou muitos relatos sobre 

suas viagens à região Norte da África, especialmente ao Egito. Mas em relação ao Sul da África, de onde 

provinham os conhecimentos, as informações de Heródoto?

3 - Os Documentos 7 e 8 foram escritos por um europeu e um africano, respectivamente. O que nos 

dizem sobre os povos das regiões descritas? E em que estão baseadas suas informações?

4 - O que podemos concluir a partir da análise dos três relatos? É possível falar em uma “invenção da 

África” (expressão utilizada por autores e intelectuais africanos)?

QUAL O NOSSO OBJETIVO?

Problematizar nos relatos que correspondem ao que estamos considerando uma “invenção da 

África” as relações entre fatores como desinformação, desconhecimento e etnocentrismos na descrição do 

continente e seus habitantes.

SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO:

Organizados em grupos de três ou quatro alunos/as, efetuar a análise dos textos e resolução das 

proposições. Em seguida realizar a discussão no grande grupo das conclusões realizadas, destacando-se as 

inferências realizadas a partir da comparação e das relações estabelecidas entre os textos.



Atividade 4: Relatos sobre a “invenção” da África
Se desde o início as relações de árabes e europeus com os africanos foram marcadas por 

estranhamentos e etnocentrismos, autores como o brasileiro Alberto da Costa e Silva (2012) relacionam a 

expansão do comércio transatlântico de escravos e posteriormente os interesses de colonização e 

exploração do continente africano, por parte dos europeus, como o momento em que os relatos simpatia e 

admiração em relação aos africanos tendem a desaparecer. É o momento de “a invenção da África”, para o 

filósofo congolês Valentim Yves Mudimbe (2013) e da criação da “razão negra”, para o filósofo e cientista 

político camaronês, Achille Mbembe (2017). Apresentamos a seguir textos que correspondem às ideias 

dos três autores mencionados.

DOCUMENTO  9:

Com a expansão do comércio transatlântico de escravos e, posteriormente, os esforços para 

extirpá-lo, cresceu o número de europeus que visitaram as cortes de potentados no interior, mas poucos 

foram além de Kumasi, na Costa do Ouro, Abomei, no antigo Daomé, ou Matamba, em Angola. Alguns 

deixaram relatos do viram, ouviram , tocaram e provaram. Essas obras não tinham função prática [...]. 

Destinavam-se a satisfazer a crescente curiosidade europeia [...]

Esse desejo de saber mais foi crescentemente servido por texto em que o africano deixava de ser 

visto com simpatia e até mesmo, em alguns casos, admiração. [...] Os africanos passaram a ser descritos 

como preguiçosos, volúveis, estúpidos, supersticiosos, mentirosos, inconstantes, dissimulados, 

ladrões, gananciosos, violentos, rancorosos, vingativos, traiçoeiros. E sobre este e aquele povo lançou-

se a acusação de antropofagia. A África aparece cada vez mais como um continente perversamente 

imperfeito, que a Europa tinha o dever moral de tirar da escuridão e pôr nos eixos. Iam-se tecendo 

assim as justificativas para o domínio colonial sobre o continente. Para apossar-se dele, era necessário 

conhecê-lo inteiro, renomear os seus acidentes geográficos e desenhar-lhe, com pormenores, o mapa. 

Vários dos que, entre as últimas décadas do século XVIII e os primeiros dias do século XX, dedicaram-

se a essa empresa ambiciosa - fossem cientistas, militares, missionários ou jovens aventureiros em 

busca de fama e da ascensão social que essa empreitada trazia - publicaram os diários de suas 

expedições ao interior africano ou memórias baseadas nas suas cadernetas de campos.

In: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África: da Antiguidade ao Século XIX. São Paulo: 

Penguin, 2012. p. 13.
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DOCUMENTO 10: 

É claro que, desde o início do século XIX, os relatórios de exploradores tinham sido úteis para a 

abertura do continente africano aos interesses europeus. Mitos sobre “selvagens bestiais”, 

“esplendores bárbaros”, ou “túmulo do homem branco” condiziam muito bem com a “teoria da 

tropical casa do tesouro”, as promessas da Terra de Ouro ou Novo Orphir e os princípios humanitários 

para reprimir o tráfico de escravos e para cristianizar e civilizar os africanos [...] Deste ponto de vista, 

pode dizer-se que, por exemplo, a teoria programática das etapas da colonização, de J. Chaillet-Bert, 

[agricultura, comércio, indústria] tem o mesmo significado que as opiniões de Lugard sobre a presença 

europeia em África. O que propõem é uma explicação ideológica para forçar os africanos a uma nova 

dimensão histórica. Afinal, ambos os tipos de discurso são, essencialmente, reducionistas. Eles não 

falam de África nem dos africanos, mas antes justificam o processo de inventar e conquistar um 

continente designando o seu “primitivismo” ou “desordem”, bem como os meios subsequentes 

de sua exploração e métodos para a sua “regeneração”.

In: MUDIMBE, Valentin Yves. A Invenção de África: Gnose, Filosofia e a Ordem do 

Conhecimento. Lisboa (Portugal): Mangualde, Luanda (Angola): Edições Pedago; Edições Mulemba, 

2013. p. 37-38, grifo nosso). 
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DOCUMENTO 11:

Numa primeira instância, a razão negra consiste, portanto, num conjunto de vozes, enunciados e 

discursos sabedores, comentários e disparates, cujo objetivo é a coisa ou as pessoas “de origem 

africana” [...]. Composta por múltiplos estratos, esta razão data da Antiguidade, pelo menos. As suas 

fontes gregas, árabes ou egípcias, até chinesas, originaram muitos trabalhos. Têm consistido, desde 
1sempre, numa actitude primitiva de efabulação . Trata-se, no fundo, de salientar vestígios reais ou 

2
comprovados, urdir  histórias e constituir imagens. A Idade Moderna é, no entanto, um momento 

decisivo para a sua formação, devido, por um lado, às narrativas dos viajantes, exploradores, soldados 

e aventureiros, missionários e colonos e, por outro, à elaboração de uma “ciência colonial”, na qual o 

“africanismo” é o último patamar. Toda uma gama de intermediários e de instituições, tais como 

sociedades eruditas, exposições universais, colecções de amadores de “arte primitiva”, colaborou, na 

devida altura, na constituição desta razão e com a sua transformação em senso comum ou em habitus. 

Tal razão não passa de um sistema de narrativas e de discursos pretensamente conhecedores. É 

também um reservatório, no qual a aritmética da dominação de raça vai buscar os seus álibis. [...] Neste 

contexto, a razão negra designa tanto um conjunto de discursos como de práticas - um trabalho 

quotidiano que consistiu em inventar, contar, repetir e pôr em circulação fórmulas, textos, rituais, com 

o objectivo de fazer acontecer o Negro enquanto sujeito de raça e exterioridade selvagem, passível a tal 

respeito, de desqualificação moral e de instrumentalização prática. 

Vocabulário:
1
Ato ou efeito de fabular, criar fábulas. Em sentido figurado significa mentira ou farsa.

2
 No sentido de armar, maquinar, criar (algo) na imaginação, fantasiar.

In: MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução Marta Lança. 2.ed. Lisboa 

(Portugal): Antígona, 2017. p. 57-58.
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Professor (a), as discussões desta atividade buscam ampliar as discussões anteriores (Atividade 3: 

Relatos de uma “invenção” da África), trabalhando com textos de autores que apresentam uma visão 

crítica da chamada “invenção” da África e suas motivações. Propomos a partir das referidas leituras os 

seguintes questionamentos:

1 - No Documento 9, de acordo com o autor, o africanista brasileiro Alberto da Costa e Silva, em que 

contexto as descrições negativas e depreciativas da África e dos africanos tornam-se quase uma 

unanimidade no Ocidente? A que serviram estes relatos? Para que foram utilizados?

2 - No Documento 10, o filósofo congolês Valentim Mudimbe afirma que desde o início do século 

XIX os textos ocidentais, mais que uma descrição, representam uma “invenção da África” através de 

diferentes mitos. Como o autor justifica essa afirmação? 

3 - No Documento 11, o filósofo camaronês Achille Mbembe, aponta a “razão negra” como 

construção, tendo como base a efabulação (no sentido de falsificação, farsa, mentira) transformada em 

senso comum ou habitus. Para o autor quais os autores/atores e processos envolvidos nesta construção? 

Em que consiste e qual o objetivo do que denominou “razão negra”?

4 - Qual a argumentação comum entre os três autores?

QUAL O NOSSO OBJETIVO?

Realizar análise crítica da construção de um conhecimento histórico sobre a África a partir de 

intérpretes externos, do olhar do outro, do estrangeiro, do não africano. Questionar quais as fontes, os 

autores e os mecanismos utilizados para produção de nosso conhecimento eurocêntrico sobre a África e os 

africanos, incluindo a análise de autores africanos que apontam neste processo uma “invenção da África” 

(MUDIMBE, 2013) e da “razão negra” (MBEMBE, 2017).
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SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO:

Divisão da sala em grupos para resolução das questões propostas. Em seguida, agora organizados 

em um grande círculo, apresentação e discussão coletiva das resoluções. Esse momento deve ser 

aproveitado pelo (a) professor(a) para o estabelecimento de relações com os textos e discussões anteriores, 

com os conhecimentos prévios dos(as) alunos(as), para o aprofundamento e ampliação das questões 

iniciais e elaboração de outras que possibilitem aos estudantes a reflexão e o levantamento de hipóteses 

sobre a construção das narrativas históricas, o uso das fontes históricas e a presença de fatores como 

estranhamento, preconceitos, etnocentrismos e interesses diversos relacionados a sua construção.
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