
 

COLÉGIO PEDRO II 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da 
África 

 
 
 
 
 
 

Alex Luiz de Oliveira Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDADES NEGRAS NO BRASIL E NA ÁFRICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2019 



 
 

 
 

Alex Luiz de Oliveira Vieira 

 

 

 

IDENTIDADES NEGRAS NO BRASIL E NA ÁFRICA 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de História da 

África, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura do Colégio Pedro II, como 

requisito parcial para obtenção do título 

de Especialista em Ensino de História 

da África. 

Orientador: Prof. Me. Arthur José 
Baptista  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019



 
 

 
 

 

 

 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves – CRB7 5692. 

 

 

  

V335     Vieira, Alex Luiz de Oliveira  

      Identidades negras no Brasil e na África/ Alex Luiz de Oliveira 

Vieira. – Rio de Janeiro, 2019. 

                    52 f. 

  

   Monografia (Especialização em Ensino de História da África) – 

Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura. 

     Orientador: Arthur José Baptista. 

 

                   1. África – História – Estudo e ensino. 2. Cultura afro-brasileira – 

Estudo e ensino. 3. Identidade. 4. Pan-africanismo. I. Baptista, Arthur 

José. II. Título.  

                                                                                                             CDD 960                                                                   



 
 

 
 

Alex Luiz de Oliveira Vieira 

 
 
 
 
 

IDENTIDADES NEGRAS NO BRASIL E NA ÁFRICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em: _____/_____/_____. 
 
 
 
 

Prof. Me. Arthur José Baptista (Orientador) 
 Instituição a que pertence 

 
 
 

Prof. Dr. Adjovanes Thadeu Silva de Almeida 
Instituição a que pertence 

 
 
 

Prof. Dr. Leonardo Leonidas de Brito 
Instituição a que pertence 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Programa de Pós-
Graduação em Ensino de História da 
África, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura do Colégio Pedro II, como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Especialista em Ensino de História da 
África. 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a minha mãe Rosineia, ao meu pai Luiz Claudio, familiares, amigos e Suelen.  

Agradeço a meu orientador Arthur José Baptista e aos professores que aceitaram fazer parte 

da banca avaliadora. 

Agradeço, enfim, a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o início da escravidão, os africanos 

confrontaram a instituição, negando fatalmente a 

versão oficial de sua docilidade ao regime, assim 

como sua hipotética aptidão natural para o 

trabalho forçado. Eles recorreram a várias 

formas de protesto e recusa daquela condição 

que lhes fora imposta, entre as quais se incluíam 

o suicídio, o crime, a fuga, a insurreição e a 

revolta. (Abdias Nascimento)  



 
 

 
 

RESUMO 
 
VIEIRA, Alex Luiz de Oliveira. Identidades negras no Brasil e na África. 2019. 50 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso. Especialização (Ensino de História da África) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 
de Janeiro, 2019. 
 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso busca trazer discussões que contribuam para o 
enriquecimento do ensino de história da África e dos afro-brasileiros. Tal 
enriquecimento é fundamental para aplicação satisfatória da Lei 10.639/2003, que 
estabelece na educação a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Para atingir tal objetivo, a pesquisa aborda as identidades 
formadas por negros no Brasil, bem como o Pan-africanismo na África. Ou seja, 
aborda identidades afro-brasileiras e africanas. 

 
 
 
Palavras-chave: Identidade. Brasil. África. Afro-brasileiros. 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

VIEIRA, Alex Luiz de Oliveira. Identidades negras no Brasil e na África. 2019. 
50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização Ensino de História da 
África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 
e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 
 

This monograph seeks to bring discussions that contribute to the enrichment of 
African and Afro-Brazilian history teaching. Such enrichment is fundamental for 
the satisfactory application of Law 10.639 / 2003, which establishes the 
compulsory teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture in 
Brazilian education. To achieve this goal, the research addresses the identities 
formed by blacks in Brazil, as well as Pan-Africanism in Africa; thus, it 
addresses Afro-Brazilian and African identities. 
 

Keywords: Identity. Brazil. Africa. Afro-Brazilian. 
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1 ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS 

  E quando cheguei à Universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno 

estudo, quando se referia ao negro, sobre o escravo, como se durante todo o tempo da 

História do Brasil nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, 

como mão de obra pra fazenda e pra mineração. 

 (Beatriz Nascimento, 1977)  

 

Este trabalho busca trazer discussões que contribuam para o enriquecimento 

do ensino de história da África e dos afro-brasileiros. Tal enriquecimento é 

fundamental para aplicação satisfatória da Lei 10.639/2003, que estabelece na 

educação a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. Para atingir tal objetivo, a pesquisa aborda as identidades formadas por 

negros no Brasil, bem como o Pan-africanismo na África. Ou seja, aborda 

identidades afro-brasileiras e africanas. 

Em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall afirma que 

a identidade é bastante discutida na teoria social. E mostra as diferentes 

concepções deste conceito. Assim, podemos perceber que a identidade pode ter 

várias conotações segundo o referencial teórico. Este trabalho abordará a identidade 

em contextos específicos: uma identidade onde pessoas se reconheciam de tal 

grupo em relação a outro, de acordo com o momento. Tal escolha alinha-se ao 

proposto pela historiadora Beatriz Nascimento. 

Beatriz Nascimento (2018 [1982]) em sua afirmativa que ―Ser negro é uma 

identidade atribuída por quem nos dominou‖ –mostra que a identidade negra foi 

imposta pelo seu opressor, porém foi apropriada pelos negros em suas lutas de 

resistência. Assim, mesmo em situações extremamente desfavoráveis, como a 
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escravidão, os negros foram capazes de construir, reconstruir e ressignificar 

identidades.  

 Nascimento abordou o tema das identidades negras não como uma essência 

vinda do continente africano, mas como algo político, histórico, construído e 

reconstruído em contextos específicos. A autora nos ajuda a perceber que os 

sujeitos históricos afrodescendentes se apropriaram da identidade negra. 

Nascimento mostra também que tal identidade foi mobilizada em diversos momentos 

históricos (inclusive na contemporaneidade) não só na resistência à opressão, como 

também na criação de modos próprios de sociabilidade. Nesse sentido, ela nos dá o 

exemplo do quilombo, entendido por Nascimento não só como forma de resistência 

na época da escravidão, mas como um modo de organização negra que se 

ressignificou na sociedade contemporânea. A autora mostra que várias 

comunidades urbanas e rurais foram, no passado, regiões onde havia quilombos. E, 

além disso, os locais onde os negros se organizam podem ser chamados, segundo 

a autora, de quilombos. Portanto, a identidade dos negros é viva, e pode ser 

percebida ao longo da história do Brasil até os dias atuais, sempre se 

ressignificando. 

 A identidade não é algo fixo, mas uma identificação existente entre aqueles 

que, em determinados contextos históricos, se reconhecem enquanto participantes 

de um grupo. Assim, o conceito de identidade adotado neste trabalho é baseado no 

que as fontes mostram, em como os sujeitos históricos se reconheciam em 

determinado contexto. Dentro dos seus limites, este trabalho estudará e 

exemplificará essa ideia. 
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A partir do exposto acima sobre a questão da identidade, podemos partir para 

outro conceito importante neste trabalho: o pan-africanismo. Uma das formas de 

conceituá-lo, tanto como movimento de libertação e integração é: 

[...] movimento politico e cultural que considera a África, os africanos 

e os descendentes de africanos de além‑fronteiras como um único 

conjunto, e cujo objetivo consiste em regenerar e unificar a África, 
assim como incentivar um sentimento de solidariedade entre as 
populações do mundo africano (ESEDEBE, 2011 apud ASANTE; 

CHANAIWA, 2011, p. 873).  

 

Definidos os conceitos utilizados na pesquisa, especificaremos melhor o 

recorte adotado. Este trabalho tem como problema central os momentos de 

formação de identidades afro-brasileiras e o pan-africanismo, bem como o potencial 

de tal discussão para a aplicação satisfatória da Lei 10.639 em sala de aula. A 

identidade afro-brasileira será abordada no contexto da sociedade colonial e 

imperial, enquanto a pan-africana remete ao período pós II Guerra Mundial – época 

de aprofundamento das lutas de independência dos países africanos. Além da 

independência, buscava-se também a integração econômica, política e cultural dos 

diversos países africanos que surgiam naquele momento. 

Tenho como objetivo geral explicitar a contribuição do tema das mencionadas 

identidades para o ensino de História da África e dos africanos na Educação Básica.  

Tal objetivo geral será atingido por meio dos objetivos específicos, que são: 

apontar elementos sobre a formação de identidades afro-brasileiras, bem como suas 

implicações práticas na vida de pessoas escravizadas; abordar a identidade pan-

africana e seu papel enquanto movimento de libertação e integração do continente 

africano; propor uma aula voltada para pré-vestibular, utilizando as discussões desta 

monografia.   
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A relevância deste trabalho reside em analisar identidades que foram 

fundamentais para unir e organizar populações negras na África e no Brasil, 

possibilitando conquistas, a saber: a união dos negros oprimidos, de diferentes 

origens, para resistirem ao sistema escravista e a emancipação política de países 

africanos.  

Sendo o Brasil o país com o maior número de pessoas negras fora da África – 

e o segundo maior em população negra no mundo – é de extrema relevância 

visibilizar a atuação dos negros enquanto sujeitos históricos. Estudar uma história 

dos africanos e afro-brasileiros para além da escravidão – ressaltando a capacidade 

de ação, de resistência e de afirmação de dignidade – é contribuir para a autoestima 

de alunas e alunos negros. É também possibilitar aos não negros uma reflexão 

sobre o quanto se desconhece sobre o passado (e o presente) brasileiro e africano, 

pois a história de negras e negros é a história de todos nós.  

Como parte da justificativa para a escolha do tema, além da relevância 

destacada acima, faz-se necessário enfatizar a diferença das condições de 

produção acadêmica de uma ou um pesquisador(a) negra(o) e de um ou uma 

pesquisador(a) branco(a). Um trabalho como este, que aborda a identidade, deve 

também mencionar a identidade dos pesquisadores.  

O objetivo aqui não é mostrar as pessoas brancas como opressoras – mesmo 

que estas amiúde naturalizem uma narrativa acadêmica voltada só para o que foi 

discutido na Europa e ao que interessa às pessoas brancas. Busco ressaltar que 

cabe aos negros usar do rigor científico para mostrar a importante contribuição da 

população negra para uma sociedade mais humana.  

Sendo a maioria dos habitantes do país e não vivenciando os privilégios 

comuns para muitas pessoas brancas, os negros são os grandes protagonistas em 
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dar uma visão mais humana para as ciências nas universidades. São também 

importantes nas lutas por condições de vida mais dignas para a população – em 

alianças com indígenas e demais povos também desprivilegiados, bem como com 

os brancos que quiserem contribuir. Tais lutas têm o potencial de corrigir problemas 

herdados do domínio branco europeu – domínio colonial que se estende até hoje 

através da atuação do Estado para manter as desigualdades. 

Pollak (1998) escreve sobre o quanto é difícil falar sobre um passado que não 

foi agradável. Ele cita o exemplo de uma mulher que vivenciou sérios problemas na 

Alemanha nazista por ser judia. O autor aponta que em sua narrativa, essa mulher 

procurou de alguma forma segurança, evitando falar do campo de concentração. 

Portanto, para os negros é muito delicada a questão da escravidão e das 

consequências destas hoje em dia, tendo que procurar recursos para tratar destes 

temas que lhe são sensíveis. 

Naturalmente houve e há contribuições das pessoas brancas para estas 

questões. Mas é fundamental entender o quanto qualquer privilégio prejudica a visão 

de tais pessoas quando vão produzir academicamente. Não importa que produzam 

com toda boa vontade, os privilégios do escravismo estão entranhados na sua 

vivência branca.  

Por isso é muito importante a leitura de autores e autoras negras, que possuem 

ideais brilhantes, mas pouco conhecidas pela academia euro-referenciada, 

dominada em grande parte pelas pessoas brancas.  

O que estamos discutindo aqui, para fundamentar a ideia de identidade dos 

negros, é sobre o espaço acadêmico que estuda essa identidade. Neste espaço a 

maioria (esmagadora) dos professores é composta por brancos, que precisam 
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reconhecer a enorme diferença entre discentes brancos e negros. Estes últimos são 

os mais atingidos por situações precárias de vida, o que afeta suas condições de 

produção acadêmica. Pois é sabido que as riquezas que os negros produziram e 

produzem, os brancos desfrutam e desfrutaram. Então cobrar dos negros em 

completa desvantagem o mesmo cobrado aos brancos é sem dúvida um erro, para 

dizer o mínimo. 

São inúmeros os dados de pesquisas que provam essa desigualdade social e 

racial. Aponto alguns dados sobre a educação: ―percentual de negros em 

universidades dobra, mas é inferior ao de brancos‖ 1; segundo pesquisa divulgada 

pelo IBGE, a taxa de analfabetos entre pretos e pardos é ―mais de que o dobro da 

de pessoas brancas‖2; ―negros representam apenas 16% dos professores 

universitários‖ 3.  

A desigualdade se reflete também no mercado de trabalho, pois o ―racismo 

limita contratação de negros‖4. Podem ser acrescentados à discussão dados sobre o 

encarceramento da população negra, já que ―no Brasil 64% dos presos são negros‖ 

5
; ―negros são condenados a mais tempo na prisão que brancos pelos mesmos 

crimes‖ 6. Sobre a violência, ―negros representam 71% das vítimas de homicídios no 

                                            
1
 Ver: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/percentual-de-negros-em 

universidades-dobra-mas-e-inferior-ao-de-brancos. Acesso em: 20 nov.2018.  
2
Ver: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-

analfabetos-taxa-entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml. Acesso em: 20 nov.2018.  
3
Ver: https://g1.globo.com/educacao/guia-de-arreiras/noticia/2018/11/20/negros-representam-apenas-

16-dos-professores-universitarios.ghtml. Acesso em: 20 nov.2018.  
4
Ver: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/racismo-limita-contratacao-de-negros-diz-

instituto-ethos.shtml. Acesso em: 20 nov.2018. Ver: https://www.brasildefato.com.br/2018/11/20/em-
quatro-anos-taxa-de-desemprego-entre-negros-cresceu-733-na-grande-sao-paulo/. Acesso em: 20 
nov.2018. 
5
Ver: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/no-brasil-64-dos-presos-sao-negros. Acesso em: 20 

nov.2018.  
6
Ver: https://www.gazetadopovo.com.br/justica/negros-sao-condenados-a-mais-tempo-de-prisao-que-

brancos-pelos-mesmos-crimes-5qc0vaub3x7msy02j85xza5s7/. Acesso em: 20 nov.2018.  
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país‖ 7. Há dados também acerca do tratamento por médicos e em hospitais: 

―grávidas pardas e negras recebem menos anestesia no parto‖ 8. 

Isto posto, pode-se avançar na apresentação deste trabalho de conclusão de 

curso, resultado de atividades acadêmicas solicitadas durante a Pós-graduação em 

Ensino de História da África. Até aqui foram apresentados os elementos 

introdutórios. O próximo capítulo aborda o estudo da formação de identidades 

negras no Brasil, desde o início do tráfico de escravizados, passando pelas formas 

de resistência (como os quilombos) até a abolição. Aborda também a continuidade 

dessa relação entre identidades negras e resistência. No mesmo capítulo será 

abordada a construção da identidade pan-africana.  

O terceiro capítulo apresenta uma proposta de intervenção pedagógica, 

abordando como os temas discutidos aqui podem ser trabalhados em sala de aula. 

Por fim, na conclusão, é apresentado um balanço do tema das identidades 

abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
Ver: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/negros-representam-71-das-vitimas-de-homicidios-no-

pais-diz-levantamento.ghtml. Acesso em: 20 nov.2018.  
8
Ver: https://www.geledes.org.br/gravidas-pardas-e-negras-recebem-menos-anestesia-no-parto/. 

Acesso em: 20 nov.2018.  
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2 A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES DAS POPULAÇÕES NEGRAS 

SUBORDINADAS NO BRASIL E NA ÁFRICA 

 

Como anteriormente colocado, o problema desta pesquisa é a formação de 

identidades afro-brasileiras e pan-africana, bem como o potencial de tal discussão 

para a aplicação satisfatória da Lei 10.639 em sala de aula. 

Escurecendo essas questões fundamentais, podemos abordar, agora, uma 

das fontes que citam a formação da identidade dos negros cativos trazidos das 

regiões de tronco linguístico banto da África. O banto é um tronco-linguístico com 

muita influência no continente africano abaixo da linha do equador, onde é falado por 

milhares de pessoas.  

Segundo Flávia Maria de Carvalho (2010), os navios negreiros transportavam 

pessoas escravizadas pertencentes a diferentes nações africanas. Nesses navios, 

os cativos se chamavam de malunga, palavra que naquele contexto significava 

companheiro de embarcação.  O uso comum da palavra relaciona-se ao fato de, 

apesar de pertencerem a nações diferentes, tais escravizados faziam parte do 

tronco linguístico banto. Citando três grupos bantos – o quimbundo, o kikongo e o 

umbundo – que possuíam a palavra malunga em comum, a autora afirma que eles a 

empregavam com significados um pouco diferentes. Porém, quando tais grupos se 

juntavam no navio que os trazia como cativos para o Brasil, essa palavra revestia-se 

do significado exposto acima (CARVALHO, 2010). 

Ainda segundo Flávia Carvalho, talvez os africanos em questão não se 

reconhecessem como um grupo em seus locais de origem, mas a condição de 

cativos – logo no início do processo, nos navios – os colocava como grupo, como 

companheiros. Para expressar esse sentimento, utilizavam inclusive uma palavra 
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que era comum a eles. Portanto, no contexto da escravização as diferenças entre os 

grupos bantos não os impedia de construírem entre si uma identificação enquanto 

malunga. 

Além dos bantos, outro grupo étnico-linguístico importante para a memória e 

identidade dos negros no Brasil são os iorubas. Em comunicação, o historiador e 

embaixador Costa e Silva (QUEM, 2018) afirma: 

Embora os iorubas só tenham começado a chegar ao Brasil no fim do século 
XVIII e início do XIX, eles exerceram papel aglutinador entre os descendentes 
de africanos no sentido de dar a esses brasileiros, o sentimento de 
pertencimento a uma cultura rica, importante, para mim fascinante9. 

 

 Esse ―papel aglutinador‖ mencionado por Costa e Silva pode ter contribuído 

para a união dos negros no cotidiano, na resistência e, mais tarde, na luta pela 

abolição? Provavelmente.  

 Além das identidades construídas em torno de bantos e iorubas no Brasil, 

Wander Proença nos dá mais um exemplo de identidade: aquela que, 

provavelmente existia entre os negros de cada comunidade quilombola.  O autor 

estudou quilombolas que se estabeleceram na província do Rio de Janeiro, 

resistindo à repressão e realizando conexões mercantis que serviam para criar 

alianças de tal forma que ―alguns fazendeiros e autoridades locais comerciavam com 

estas sociedades e os mantinham prevenidos contra expedições repressoras‖ 

(PROENÇA, 2006: 7). Herdando modos de sociabilidade das terras de onde vinham 

– e por vezes fazendo alianças com indígenas, mestiços e até brancos – muitos 

quilombolas conseguiram manter-se enquanto comunidades autônomas, as quais, 

                                            
9
https://www.facebook.com/OonideIfenoBrasil/videos/157593838425650/. Acesso em: 20 nov.2018. 

. 
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ainda que pouco documentadas, provavelmente desenvolveram ricas culturas e 

identidades.  

 Como assunto importante para compreender a história do Brasil, a escravidão 

é tópico muito presente na sala de aula. Sendo assim, é de extrema importância ir 

além da visão dos escravizados apenas como mão de obra, como se fossem objetos 

de trabalho. É importante ressaltá-los enquanto seres humanos, dotados de culturas 

e capazes de refazê-la, mesmo sob as duras condições da escravidão. Capazes 

também de resistirem a tais condições, seja no cotidiano – reconstruindo suas 

identidades –, seja através de revoltas e da formação de quilombos. 

 Nesse sentido, cabe abordar o trabalho de Célia Maria Marinho de Azevedo 

(1987), que ao analisar o processo de abolição, enfatiza o protagonismo dos 

escravizados, bem como sua capacidade de resistir e de pressionar pelo fim da 

escravidão. No capítulo intitulado O ‗não quero‘ dos escravos, a autora aponta que 

os estudos sobre o fim da escravidão no Brasil geralmente enfatizam seus últimos 

anos: os agitados 1885-1888, ―quando os escravos já empreendiam revoltas de 

maior vulto, fugiam em massa das fazendas e sobretudo contavam com um franco 

apoio popular e uma propaganda favorável formulada por uma elite de abolicionistas 

urbanos‖. Nesses trabalhos geralmente coloca-se os abolicionistas como aqueles 

que tomaram a iniciativa, dirigindo os escravizados nestas rebeliões e fugas, ―numa 

ação racionalizada e decidida a priori, ao mesmo tempo humanitária e progressista‖ 

(AZEVEDO, 1987: 175). 

 Indo na contramão dessa perspectiva, Célia Maria Marinho de Azevedo foca 

ações de pessoas escravizadas em busca de sua liberdade. Não se restringindo à 

década de 1880, a autora aponta que, a partir de 1857, a pena aplicada contra 
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escravos que matassem ou ferissem feitores, senhores e suas famílias, passou a ser 

as galés perpétuas, ao invés da pena de morte. A medida, 

que provavelmente procurava preservar a existência de braços para 
o trabalho alguns poucos anos após o encerramento do tráfico da 
África, pode ter tido o feito inesperado de acenar com uma certa 
impunidade aos escravos que se rebelassem (AZEVEDO, 1987: 182, 
183).  
 

 Assim, a autora aborda diversos relatos de escravizados que, ao invés de 

fugir, enfrentaram o regime escravista diretamente, matando feitores e senhores e 

confessando o crime à polícia – ou mesmo matando desconhecidos, a fim de sair da 

fazenda e ir para a prisão. Segundo a autora,   

esta modalidade de prisão estava a se constituir numa verdadeira 
opção de vida, enquanto perdurasse a escravidão no país. Segundo 
o chefe de polícia Joaquim José do Amaral, os escravos 
costumavam até mesmo dizer ao juiz durante a inquirição das causas 
do crime: ―Matei para servir ao Rei! Matei para sair do cativeiro!‖  
Assim, contando com um possível aval social que se personificaria 
na pessoa do rei, muitos negros estariam preferindo romper seus 
laços com o cativeiro mediante a obtenção de um lugar nas galés 
(AZEVEDO, 1987: 196). 

 

 Ainda segundo Célia Azevedo, os anos 1870 foram marcados por crimes 

como os apontados acima, cometidos individualmente ou em pequenos grupos de 

escravos. Já os primeiros anos da década seguinte assistiram a revoltas coletivas, 

ocorridas em fazendas de diversos municípios. Em Santos, por exemplo, ―crescia o 

movimento popular contra a escravidão, ultrapassando-se a fase da pura 

propaganda e discursos políticos para se realizar a abolição na prática e à força 

sempre que preciso‖ (AZEVEDO, 1987, p. 202). 

A autora escreve que, após fugirem das fazendas, os negros buscavam várias 

formas de solucionarem seu destino. Uns ficavam pelos matos reunidos em grupos, 
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saqueando cidades e vilas para sobreviver. Na província de São Paulo, esses 

saques poderiam ser um recurso momentâneo  

até que fosse encontrado o caminho para Santos, cidade em que 
esperavam encontrar abrigo no quilombo do Jabaquara, 
especialmente montado para eles a partir de 1882 por dirigentes 
abolicionistas preocupados com a manutenção da ordem na 
província. Outros insistiam em ficar nas próprias imediações das 
fazendas de onde haviam se retirado, exigindo sua carta de liberdade 
e direito de trabalho com salário. E, enquanto não conseguiam seus 
intentos, rondavam-nas ameaçadoramente (AZEVEDO, 1987: p. 
206). 

 
 

 Assim, na década de 1880, províncias como a de São Paulo viviam um 

momento delicado para as forças da repressão a essas ações. Na Assembleia 

Legislativa de São Paulo, os deputados denunciavam a situação com discursos 

exaltados:  

Segundo o deputado Castilho, naquele momento o despovoamento 
das fazendas estaria ―tomando um caráter mais perigosos para a 
ordem social‖, pois se a princípio os escravos abandonavam 
secretamente as fazendas, escondendo-se em seguida, agora eles 
invadiam as cidades, organizando passeatas e gritando pelas ruas 
―vivas a seus protetores‖ e ―morras‖ aos escravocratas (AZEVEDO, 
1987: 212). 

  

Diante de tal situação – que o mencionado deputado Castilho avaliava como 

de iminente guerra civil, se providências não fossem tomadas –, o regime escravista 

tornara-se inviável: 

As fazendas estavam despovoadas, muitos municípios proclamavam 
a emancipação, e agora, diante deste ‗não quero‘ generalizado dos 
escravos, só restava aos políticos batalhar por uma saída 
simultaneamente ordeira e honrosa: a decretação legal da abolição. 
O Deputado Campo Salles, membro do Partido Republicano que 
congregava arraigados escravistas, cedeu a este ponto de vista em 

janeiro deste ano: ―Esse movimento (da emancipação) tem sido tão 

grande que eu, sr. Presidente, já me animo a calcular que não resta, 
na província de S. Paulo, senão um terço de seus escravos para 
receber a sua liberdade completa. Portanto, ninguém pode ter medo 
de errar, conjeturando que, quando em maio deste ano se abrir o 
parlamento, não haverá mais um só escravo nesta província‖ 
(AZEVEDO, 1987: 213). 
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 Outra autora fundamental na discussão sobre os quilombos no Brasil é 

Beatriz Nascimento, historiadora negra ainda pouco reconhecida na Academia. A 

abordagem construída pela autora está entre as pioneiras em tratar a identidade 

quilombola como algo referente não só ao passado, mas que encontra continuidade 

na resistência negra na atualidade. Como exposto por Raquel Barreto (2018:33), 

Beatriz defendia a ideia do quilombo como um sistema social 
alternativo ao modelo vigente com raízes na África, na experiência 
Banto. ―Foi transportado para a América um tipo de vida que era 
africano‖, mas que comportou no Brasil indígenas, por exemplo. E 
como hipótese sustentou a existência de um continuum histórico na 
ocupação de algumas áreas, que no período colonial foram 
quilombos, porém no período posterior à Abolição tornaram-se 
favelas ou comunidades rurais negras. 

 

 Baseando-se em documentação da polícia do século XIX, Beatriz Nascimento 

(1976) percebeu que determinadas favelas localizadas no Rio de Janeiro do século 

XX foram, no passado, áreas onde existiam quilombos. Como exemplo aponta o 

Catumbi, bem como os morros de São Carlos e Santa Marta.  

 Através de suas investigações, Beatriz Nascimento chegou à conclusão de 

que a ideia de quilombo como um lugar de negros fugidos da escravidão era um 

conceito muito limitado. A autora buscou traçar uma unidade no tempo do fenômeno 

quilombo, defendendo que durante sua trajetória histórica – da época colonial até a 

atualidade – ―o quilombo serviu de símbolo como conotação de resistência étnica e 

política‖ (NASCIMENTO, 2018 [1985]: 293). Durante essa trajetória, o quilombo foi 

sendo ressignificado. Assim, no período da escravidão, a designação quilombo 

referia-se a comunidades que, do ponto de vista da repressão eram compostas por 

negros fugidos. Do ponto de vista dos negros, os quilombos eram não só resistência, 

como também a possibilidade e a necessidade de construírem comunidades 

autônomas, um enclave de liberdade numa sociedade escravista.  
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 Diferente do que geralmente era afirmado pela historiografia da época, Beatriz 

Nascimento defendia que os quilombos não terminaram após a abolição da 

escravatura. Tal continuidade baseava-se não só no fato de as comunidades negras, 

rurais e urbanas, terem continuado a existir, como também na transformação do 

quilombo em um símbolo de resistência. Assim, no século XX o quilombo adquiriu 

papel ideológico, alimentando anseios de liberdade e a luta por direitos, 

principalmente – mas não só – por parte da população negra. A autora dá diversos 

exemplos desse uso da ideia de quilombo no decorrer de todo o século XX. Na 

década de 1970, no contexto das mobilizações negras,  

Quilombo passou a ser sinônimo de povo negro, de comportamento 
do africano e de seus descendentes e esperança para uma melhor 
sociedade. Passou a ser sede interior e exterior de todas as formas 
de resistência cultural. Tudo, da atividade à associação, seria 
quilombo, desde que buscasse maior valorização de herança 
(NASCIMENTO, 2018 [1985]: 292). 

 

 Dentro dessa perspectiva, a autora afirma: 

O quilombo do Rio de Janeiro é uma favela, uma manifestação de 
dança negra – O Black Rio –, um trem da Central, uma nova escola 
do subúrbio. Estando o negro com outro negro já é um quilombo. (...) 
A escola de samba é um quilombo em festa, e a comunidade da 
favela que está nas ruas (NASCIMENTO, 2018 [1977]: 189). 

 

 Por todo esse histórico de luta, Nascimento afirma o papel do quilombo como  

um instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da 
identidade negra brasileira (...). O fato de ter existido como brecha no 
sistema a que os negros estavam moralmente submetidos projeta a 
esperança de que instituições semelhantes possam atuar no 
presente ao lado de várias outras manifestações de reforço à 
identidade cultural (NASCIMENTO, 2018 [1985]: 294). 

 

Outro traço relevante da produção acadêmica de Nascimento, apontado por 

Raquel Barreto, é que seus estudos buscaram enfatizar não a repressão aos 
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quilombos, mas justamente o contrário, a paz quilombola, ―isto é, o momento onde 

não havia conflitos e os quilombos podiam se desenvolver‖ (BARRETO, 2018:32). 

Beatriz Nascimento define paz quilombola como épocas de desenvolvimento social e 

econômico dos quilombos: 

Períodos em que se desenvolvem a agricultura, a pecuária, a 
fabricação de instrumentos de trabalho e de armas para a defesa. 
Nestes períodos, os Quilombos chegaram a estabelecer relações 
econômicas dentro do sistema, alugando suas pastagens para o 
gado de pequenos proprietários, comerciando seus produtos com os 
habitantes das vizinhanças. Por isso, a repressão que sofreram não 
se explica, ou não se esgota, no fato de que os negros rebelados 
prejudicavam a sociedade colonial diminuindo seu potencial de mão 
de obra. A sociedade os reprimiu mais duramente em momentos de 
crise econômica, quando os quilombos vitoriosos chegaram a 
representar uma ameaça, com seus concorrentes dentro do próprio 
sistema (NASCIMENTO, 2018 [1976]: 99,100). 

 

A abordagem proposta por Beatriz Nascimento mostra-se relevante não só 

para o âmbito acadêmico, como também para as discussões em sala de aula.  

Desse modo, as ideias da autora vão ao encontro do que este trabalho defende: a 

visibilização da atuação de negros e negras enquanto sujeitos históricos.  

. 

Até agora foram apontadas identidades desenvolvidas por negros no Brasil. 

Passemos agora para um tema menos conhecido sobre a história dos negros: a 

identidade pan-africana.  

Segundo David Chanaiwa e Edem Kodjo (2011: 897), o pan-africanismo 

―nasceu no Novo Mundo, nos séculos XVIII e XIX, em favor da luta dos negros pela 

libertação, contra a dominação e a exploração dos brancos‖. No continente africano, 

pan-africanismo, como movimento de libertação remonta às décadas de 1930 e, 

sobretudo, 1940. Nesse contexto, o movimento pregava a união entre pessoas 

negras contra a exploração do continente africano. A identidade pan-africana deveria 



25 
 

 

unir povos negros dentro e fora da África, a fim de libertar a África da exploração das 

potências estrangeiras, bem como combater o racismo.  

O movimento ganhou impulso significativo após 1945, quando o Quinto 

Congresso Pan-Africano, reunido em Manchester chegou a resoluções que 

permitiram tornar pan-africanismo uma ideologia de massas, ―orientada pela 

libertação do continente africano‖ (CHANAIWA; KODJO, 2011:899).  

A influência do Quinto Congresso Pan-Africano foi tal que: 

Diversos delegados, como Nkrumah ou Kenyatta, saíram de Londres 
rumo a África, onde eles iriam conduzir o seu povo a independência. 
Todos os movimentos nacionalistas inscreveram em seus estatutos 

disposições inspiradas pelo pan‑africanismo (CHANAIWA; 

KODJO, 2011: 899, 900). 

 

Asante e David Chanaiwa (2011) apontam três fases do pan-africanismo: a 

colonial, de 1935 a 1957; a fase como movimento de libertação, no período das 

independências10; e, por fim, nos anos 1970, quando o pan-africanismo ganha fôlego 

como força de integração pelas mudanças sucedidas na economia mundial. 

Segundo os mencionados autores, o movimento não obteve nenhum resultado antes 

de 1957, pois precisamente com a independência de Gana, ocorrida nesse ano, o 

pan-africanismo ―definiu seus objetivos e encontrou sua dinâmica‖. Isto é, 

estabeleceu como metas a ―integração política, cultural e econômica, em níveis 

regional, continental e extra-regional‖ (ASANTE; CHANAIWA, 2011: 874,875).  

Kwame Nkrumah foi o grande protagonista do processo de independência de 

Gana e do início desta fase do pan-africanismo, posto que logo após a conquista da 

                                            
10

 Em outro texto, Chanaiwa e Kodjo (2011) explicitam que o pan-africanismo como movimento de 
libertação tem como marco a invasão da Etiópia pelos fascistas italianos (1935). Mas, sobretudo, é 

marcada pelo Quinto Congresso Pan‑africano (1945). 

 

. 
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referida independência ele atuou convocando os países independentes da África 

para formarem uniões, e assim decorrem várias conferências; todas estas 

proclamando a criação de um mercado comum. 

Entre 1960 e 1964, as conquistas da independência minam a ação 

integradora. De nove Estados independentes o número sobe para 33, e, no contexto 

da Guerra Fria, houve uma divisão em dois blocos, pró-ocidental e pró-socialista. Em 

virtude dos problemas territoriais imediatos dos recém países soberanos, os 

dirigentes africanos tiveram que optar por primeiro construir um Estado. Ou seja, 

optaram por solucionar as questões acerca desta situação complexa interna – 

herdada do período colonial – em detrimento de buscarem uma união econômica no 

continente, que poderia pôr em risco a recente soberania conquistada em cada 

Estado. 

Os dois blocos mencionados acima denominaram-se, cada qual, Grupo de 

Casablanca e o Grupo de Monrovia. O primeiro era ―favorável a uma forte união 

política, inspirando-se nos Estados Unidos da África, conclamados por Nkrumah‖ 

(ASANTE; CHANAIWA, 2011: 876); o último, por sua vez, era partidário de uma 

―confederação ‗maleável‘‖ com ―intercâmbios culturais‖ e ―interação econômica‖, 

sendo seus membros ―particularmente inflexíveis no tocante ao respeito pela 

soberania e a integridade territorial de cada Estado‖ (ASANTE; CHANAIWA, 2011: 

877), porquanto suspeitavam das ambições do primeiro grupo.  

Todavia, ainda que a conjuntura fosse esta, havia um interesse pela união, o 

que podemos perceber nitidamente com a criação da Organização pela Unidade 

Africana (OUA). Mas, por outro lado, as dificuldades de seguir com o objetivo da 

integração persistiram, agravadas pela morte de Nkrumah  e pela dissolução das 
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―poucas instituições comunitárias implantadas pelos britânicos‖ gerando uma 

‗balcanização‘ dos países anglófonos (ASANTE; CHANAIWA, 2011: 879). 

Nessa difícil conjuntura na qual o continente africano se encontrava, a 

―dependência econômica aumentava na justa proporção que o colonialismo 

econômico declinava‖. Diante dos ―efeitos da crise planetária marcada pelo fim do 

sistema de Bretton Woods, pelos choques petrolíferos provocados pela Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)‖ a situação de subordinação da África 

se agravou. Destarte, diante deste quadro, foi proposto o Plano de Ação de Lagos 

que se orientava com base nos conceito de ―independência econômica, 

desenvolvimento autossustentável e crescimento econômico‖; e como tema principal 

visava a ―emancipação da África em relação às estratégias estrangeiras‖ (ASANTE; 

CHANAIWA, 2011: 884-886). 

Foram feitas outras tentativas de integração, não só dentro do continente 

africano, mas com países do terceiro mundo; contudo, por razões e forças sociais 

internas de cada país – como as elites econômicas ligadas ao sistema capitalista 

internacional – e a própria dinâmica mundial desigual, não se logrou alcançar o 

objetivo de uma integração continental baseada na independência econômica 

seguida de um desenvolvimento econômico e social.  

Mesmo que os objetivos de integração pan-africana tenham se deparado com 

todos os obstáculos expostos, Chanaiwa e Kodjo (2011) escrevem sobre os 

sucessos do pan-africanismo enquanto movimento de libertação. Pois, quanto a este 

ponto, houve uma ―grande unidade de propósito e de ação‖. Ainda que enfrentasse 

diversas dificuldades econômicas, diplomáticas e militares, os movimentos de 

libertação e a OUA ―lograram conduzir um combate comum, sob a insígnia do pan‑
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africanismo, alcançando o triunfo sobre o colonialismo e o imperialismo europeus‖ 

(CHANAIWA; KODJO, 2011:924). 

Assim, os Estados independentes do continente africano, sem exceção 

―assumiram a sua responsabilidade no combate, a despeito da aparente diferença 

entre os seus interesses nacionais. O anticolonialismo, o antirracismo e o não 

alinhamento foram os mais sólidos fundamentos em prol da unidade pan‑africana‖. 

Além disso, os movimentos de libertação lograram alcançar grande adesão das 

massas na África, e além deste continente ―as fronteiras do pan‑africanismo 

ampliaram‑se e englobam, desde logo, o Oriente‑Médio e o conjunto terceiro‑

mundista‖ (ASANTE; CHANAIWA, 2011: 924). 

Este capítulo abarcou épocas e espaços abrangentes, com o objetivo de 

mostrar identidades criadas em contextos de exploração e mobilizadas na 

resistência. Todos estes temas foram trabalhados aqui de maneira introdutória. E 

precisam ser estudados a fundo e atualizados constantemente. 

Podemos perceber que foi criada uma nova visão identitária de várias 

populações negras, na África e no Brasil. No caso deste último, foram herdados 

modos de sociabilidades das terras de onde vinham tais povos, e houve também 

alianças com os indígenas, na formação dos quilombos. Estes quilombos, por sua 

vez, possuíam relações com a sociedade colonial. 
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3 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Este trabalho de conclusão de curso abordou as identidades dos negros no 

Brasil, bem como a identidade pan-africana. A fim de contemplar ambas as formas 

de identidade foram elaboradas duas propostas de aula, tendo como público-alvo 

turmas de pré-vestibular.  

 

PLANO DE AULA 1 

Disciplina: História 

Público alvo: Pré-vestibular 

Número de aulas: 2 

 

Título: O Pan-africanismo: libertação e integração 

 

Tema da Proposta:  

A aula aborda o Pan-africanismo, enquanto movimento de libertação e 

integração na África. O tema relaciona-se com outros conteúdos abordados durante 

o ano letivo, encaixando-se no pós II Guerra Mundial.  

 

Problema:  

Como o pan-africanismo contribuiu para a libertação e integração dos povos 

na África. 
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Objetivos gerais:  

1- Caracterizar o cenário político e social africano após a Segunda 

Guerra Mundial.  

2- Identificar as permanências, bem como as mudanças ocorridas no 

período, inserindo os movimentos de libertação e de integração 

nesse contexto.  

3- Identificar mulheres e homens das classes subalternizadas como 

agentes históricos. 

 

Objetivos específicos:  

(1) Relacionar o contexto da colonização com o surgimento do Pan-

africanismo enquanto movimento de libertação, e também integração.  

(2) Identificar semelhanças e diferenças entre os movimentos apresentados.  

(3) Problematizar estereótipos sobre África e os africanos.  

 (4) Interpretar textos, relacionando-os ao conteúdo e às discussões feitas em 

sala. 

 

Exposição da proposta aos alunos:  

―A África é um continente de pobreza‖. Você já ouviu essa frase? Concorda 

com ela? É possível afirmar, com base na História, que essa generalização é 

verdadeira? Hoje conheceremos alguns movimentos que buscaram uma melhora 

para suas terras e para toda a África. Tais movimentos se deram num momento em 

que muitas mudanças aconteciam naquele continente. Nesse momento ocorria a 
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luta pela independência e ao mesmo tempo se buscava uma integração regional que 

possibilitasse o desenvolvimento econômico e social. No entanto, as dependências 

econômicas para com as antigas metrópoles permaneciam, além da profunda 

desigualdade entre ricos e pobres. Como os dirigentes e as pessoas comuns da 

África atuaram? Hoje em dia podemos afirmar que os objetivos buscados pelos 

movimentos de independência foram alcançados? Os direitos buscados pelas 

populações africanas – não apenas o voto, mas acesso à moradia, alimentação, 

educação, saúde etc. – estão garantidos a todos? Quais desafios estão postos à 

atual situação no continente africano? 

 

Desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização  

Pan-africanismo: movimento que tinha como princípios a defesa da unidade, 

da igualdade, da justiça, da solidariedade e do direito à autodeterminação dos povos 

do continente africano. 

Nesta aula o pan-africanismo aparece enquanto dois movimentos específicos: 

de integração regional e libertação. 

Integração regional no sentindo econômico e social, visando uma 

independência que garantisse o desenvolvimento da economia africana de modo 

que a qualidade de vida se aproximasse dos países industrializados.  

Libertação política das colônias, se tornando países independentes, com 

Estados que administravam o território e uniam as populações que lá habitam.  

Na aula buscamos mostrar como os Estados recém-independentes tiveram 

dificuldades em realizar uma integração regional. 
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Contudo, houve grande unidade para a libertação de todos os países 

africanos que ainda eram colônias. Os movimentos por libertação em cada colônia 

eram reconhecidos e recebiam auxílio dos países independentes do continente. 

 Mesmo com a conquista da independência política, isto é, com os Estados 

africanos podendo gerir seus territórios sem que países estrangeiros intervissem 

politicamente, ainda havia dependência econômica para com as antigas metrópoles. 

Ou seja, mesmo sendo países soberanos, os laços da época colonial ainda existiam. 

De tal forma que mesmo conseguindo a libertação, o desenvolvimento econômico e 

social era um dos mais baixos do mundo; inclusive, as economias africanas estavam 

cada vez mais dependentes com os países industrializados. Ou seja, podemos ver 

que houve mudanças, contudo há continuidades da época anterior à libertação. 

 

Procedimentos didáticos: 

 Exposição dialogada, com esquematização no quadro branco; leitura coletiva 

de um trecho de Mayombe, de Pepetela; Observação de duas imagens, uma com o 

continente africano e seus vários países, cada qual representado com sua bandeira, 

e outra imagem da África sob uma só bandeira representando o Pan-africanismo. 

 

Recursos didáticos:  

Quadro branco; folha impressa com material suplementar, contendo: trecho 

de Mayombe, de Pepetela; proposta de atividade. Imagem do continente africano e 

seus vários países, cada qual representado com sua bandeira, e outra imagem da 

África sob uma só bandeira representando o Pan-africanismo 
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Instrumento de avaliação (atividades): 

1 – Leia o texto e, em seguida, responda ao que se pede: 

 

Texto: 

“— Vocês ganham vinte escudos por dia, para abaterem as árvores a 

machado, marcharem, marcharem, carregarem pesos. O motorista ganha cinquenta 

escudos por dia, por trabalhar com a serra. Mas quantas árvores abate por dia a 

vossa equipa? Umas trinta. E quanto ganha o patrão por cada árvore? Um dinheirão. 

O que é que o patrão faz para ganhar esse dinheiro? Nada, nada. Mas é ele que 

ganha. E o machado com que vocês trabalham nem sequer é dele. É vosso, que o 

compram na cantina por setenta escudos. E a catana é dele? Não, vocês compram-

na por cinquenta escudos. Quer dizer, nem os instrumentos com que vocês 

trabalham pertencem ao patrão. Vocês são obrigados a comprá-los, são 

descontados do vosso salário no fim do mês. As árvores são do patrão? Não. São 

vossas, são nossas, porque estão na terra angolana. Os machados e as catanas 

são do patrão? Não, são vossos. O suor do trabalho é do patrão? Não, é vosso, pois 

são vocês que trabalham. Então, como é que ele ganha muitos contos por dia e a 

vocês dá vinte escudos? Com que direito? Isso é exploração colonialista. [...] 

— Fizeram bem – responderam os trabalhadores. 

— E esta serra mecânica, a quem é que ela pertence verdadeiramente? O 

patrão comprou-a aos alemães, mas onde arranjou dinheiro para comprá-la? Quem 

explorou ele para comprar esta serra? Respondam. 

— Aos trabalhadores – respondeu o jovem António‖. 



34 
 

 

PEPETELA. Mayombe. 5. ed. Lisboa: Dom Quixote. 1993. p. 20-21. 

 

a) Identifique os personagens guerrilheiros e trabalhadores. 

b) Qual é o objetivo do guerrilheiro no diálogo com os trabalhadores? Quais 

são seus argumentos? 

 

Critérios de avaliação 

Neste exercício o estudante deverá interpretar o texto, bem como refletir sobre a 

luta por libertação, percebendo que esta não dependeu só dos dirigentes dos 

países, mas também dos trabalhadores, das pessoas comuns. Assim, a correção do 

exercício levará em conta essa habilidade de interpretação e percepção sobre a 

atuação das pessoas comuns enquanto sujeitos históricos.  

 

2 – Observe as imagens, leia os títulos das imagens e depois responda ao que 

se pede: 
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Imagem 1 – Continente africano e seus vários países, cada qual representado 

com sua bandeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.coinnewstelegraph.com/pan-african-organization-launches-

framework-to-encourage-cryptocurrency-trade/  acesso em 20/11/2018. 
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Imagem 2 – África sob uma só bandeira, representando o Pan-

africanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: https://nsadvocate.org/2018/05/25/this-day-african-liberation-day/ 
acesso em 20/11/2018.  
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a) Mesmo sendo países diferentes, por que muitos deles adotam as cores do 

Pan-africanismo? 

b) Estes países buscam algum tipo de integração para se desenvolverem 

econômica e socialmente? Justifique.  

 

Critério de avaliação 

Este exercício proporciona a revisão dos conteúdos e conceitos da aula. Os 

estudantes serão avaliados quanto à capacidade de observar e relacionar as 

imagens com o que foi trabalhado em sala de aula. 
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PLANO DE AULA 2 

 

Disciplina: História 

Público alvo: Pré-vestibular 

Número de aulas: 2 

 

Título: A resistência à escravidão e a identidade afro-brasileira 

 

Tema da Proposta:  

A aula aborda diversas formas de resistência à escravidão, com foco nos 

quilombos. As discussões enfatizam as ações das pessoas escravizadas enquanto 

sujeitos históricos, bem como relacionam esse histórico de resistência à construção 

de uma identidade afro-brasileira positiva no presente.  

 

Problema:  

Quais formas de resistência à escravidão foram desenvolvidas pelos africanos 

e seus descendentes no Brasil? O que esse tema tem a contribuir na discussão de 

questões raciais no presente? 
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Objetivos gerais:  

1- Identificar formas de resistência à escravidão. 

2- Caracterizar as pessoas escravizadas enquanto sujeitos históricos.  

3- Relacionar os temas abordados à atualidade. 

 

Objetivos específicos:  

(1) Caracterizar os quilombos e outras formas de resistência coletiva à 

escravidão. 

(2) Identificar sujeitos históricos negros concretos.  

(3) Relacionar a valorização de mulheres e homens negros como sujeitos 

históricos à construção de uma identidade afro-brasileira positiva. 

(4) Explicar a ideia de consciência negra. 

 

Desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização  

1) Quilombo 

2) Identidade afro-brasileira 

3) Consciência negra 
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Procedimentos didáticos:  

Exposição dialogada, com esquematização no quadro branco; leitura coletiva 

de dois textos e exercícios de interpretação. 

 

Recursos didáticos:  

Quadro branco; folha impressa com material suplementar, contendo trechos de: 

 O livro da saúde das mulheres negras: nossos passos vêm de longe de 

Jurema Werneck, Maisa Medonça e Evelyn C. Withe (orgs.);  

 ―O Conceito de Quilombo e a Resistência Cultural Negra‖, de Beatriz 

Nascimento, contido no livro Beatriz Nascimento, Quilombola e Intelectual: 

Possibilidade nos dias da destruição. 

 

Exposição da proposta aos alunos:  

20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Você sabe o que essa data 

significa? Qual a relação entre a data e o passado do Brasil? Por que essa data é 

importante no presente? O que quer dizer ―consciência negra‖? 

 

Instrumento de avaliação (atividades): 

1) Leia os textos e depois responda: 

 

Texto 1: 

―Mulheres quilombolas davam à luz e suas crianças recém-nascidas eram 

cuidadas e mantidas longe das privações, quando era preciso fazer andanças pelas 
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florestas. Senzalas e tabernas eram também ambiente cultural para encontros, 

pagodes e batuques e onde procuravam-se notícias sobre perseguições. 

 (...) 

 Eu me revolto, logo existimos. 

 A dimensão política da revolta que ultrapassa a da fuga (individual e coletiva) 

também aqui é vista como expressão da saúde negra no Brasil. A revolta é sempre 

coletiva. É um basta. É afirmação de dignidade. É um dizer não e um dizer sim. (...) 

 A importância de mulheres guerreiras está ainda para ser reconhecida na 

constituição das comunidades de fugitivos de toda a América colonial e como 

herança negra partilhada na luta cotidiana das brasileiras. 

 Elas eram indispensáveis: na provisão de alimentos; no trabalho agrícola, na 

confecção de roupas e utensílios. Além de combaterem lado a lado com os homens 

e participarem dos ataques a plantações vizinhas, elas exerciam funções logísticas 

levando pólvoras e armamentos, removendo e cuidando dos feridos. 

 Algumas chegaram a ser chefes de Quilombos, havendo notícias de 

Quilombos só de mulheres!!! Como o chefiado por Felipa Maria Aranha, na Região 

Amazônica.  

 Em alguns mocambos, possuíam função religiosa ou política de destaque, 

como Aqualtune, princesa do Congo; mãe de Ganga Zumba, líder dos Palmares, e 

Tereza, Rainha do Quilombo de Quariterê, em Mato Grosso‖. 

WERNECK, Jurema; MENDONÇA, Maisa; WHITE, Evelyn C. (orgs.). O livro da saúde das 

mulheres negras: nossos passos vêm de longe, p.29,30. Rio de Janeiro: Pallas / Criola, 2006. 
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Texto 2: 

(...) não poderíamos esquecer da heroicidade tão intrinsecamente ligada à 

história dos quilombos. Como não poderia deixar de ser, a figura do herói é 

enormemente destacada, principalmente a de Zumbi (...).  

Com a publicação do artigo no Jornal do Brasil em novembro de 1974, o 

grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, do qual participava entre outros o poeta 

Oliveira Silveira, sugeriu que o dia 20 de novembro, lembrando o assassinato de 

Zumbi e a queda do Quilombo dos Palmares, passasse a ser comemorada como 

data nacional, contrapondo-se ao 13 de maio. Argumentava que a lembrança de um 

acontecimento em todos os sentidos dignificante da capacidade de resistência dos 

antepassados traria uma identificação mais positiva do que a Abolição da 

Escravatura, até então vista como uma dádiva de cima para baixo, do sistema 

escravagista e de S. Alteza Imperial. 

 Sua sugestão foi imediatamente aceita e a procura de maiores 

esclarecimentos sobre aqueles fenômenos de resistência tomou forma de aulas, 

debates, pesquisas e projeções que alimentaram o anseio de liberdade de jovens 

através de entidades, escolas, universidades e mídia. Quilombo passou a ser 

sinônimo de povo negro, de comportamento do africano e de seus descendentes e 

esperança para uma melhor sociedade. Passou a ser sede interior e exterior de 

todas as formas de resistência cultural. Tudo, da atividade à associação, seria 

quilombo, desde que buscasse maior valorização de herança. Hoje, o 20 de 

novembro é data instituída no calendário cívico nacional como dia da Consciência 

Negra ou Afro-Brasileira. 

 (....) o quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de 

reconhecimento da identidade negra brasileira para uma maior autoafirmação étnica 
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e nacional. O fato de ter existido como brecha no sistema a que os negros estavam 

moralmente submetidos projeta a esperança de que instituições semelhantes 

possam atuar no presente ao lado de várias outras manifestações de reforço à 

identidade cultural‖. 

NASCIMENTO, Beatriz ―O Conceito de Quilombo e a Resistência Cultural Negra‖ [1985]. In: 

UCPA [União dos Coletivos Pan-Africanistas] (org.). Beatriz Nascimento, Quilombola e Intelectual: 

Possibilidade nos dias da destruição. Diáspora Africana: Editora Filhos da África, 2018, p.290-294. 

 

Questões: 

a) Cite duas formas de resistência à escravidão apontadas pelo texto 1. 

b) Segundo o texto 1, qual o papel das mulheres negras na resistência à 

escravidão? 

c) Cite 3 nomes de sujeitos históricos negros apontados pelos textos. 

d) Por que podemos afirmar que os textos 1 e 2 valorizam a ação de homens e 

mulheres negros na história? 

e) Relacione o dia 20 de novembro à história da resistência à escravidão. 

f) Segundo o Texto 2, por que o grupo Palmares defendeu a data de 20 de 

novembro como Dia da Consciência Negra? 

g) Podemos afirmar que a ideia de quilombo presente no Texto 1 é a mesma 

presente no Texto 2? 

h) Explique por que o Texto II afirma que o quilombo é um instrumento importante 

para a identidade negra brasileira. 

i) Através do que discutimos em sala, o que seria a consciência negra? 
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j) Qual a importância do Dia da Consciência Negra constar no calendário nacional? 

 

Critério de avaliação 

Os estudantes serão avaliados mediante o desempenho em interpretar os 

textos, relacionando-os às discussões em sala de aula. Espera-se que percebam a 

ênfase nas mulheres e homens negros enquanto sujeitos históricos, capazes de 

ação, organização e luta, tanto no passado quanto no presente. Também se espera 

que percebam o significado histórico do quilombo, bem como sua ressignificação no 

presente, como afirmação da capacidade dos negros em criarem formas de 

resistência, hoje não mais uma resistência à escravidão, mas à desigualdade racial 

e social.  
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CONCLUSÃO 

 

Como podemos ver, este trabalho abordou áreas e épocas abrangentes, 

podendo servir como base para uma pesquisa mais aprofundada acerca dos temas 

aqui apontados. O objetivo foi mostrar as identidades criadas no processo de 

exploração e de resistência a esta, abordando as lutas contra a escravidão (no 

Brasil) e contra o colonialismo (na África). Nessas lutas, as identidades contribuíram 

para a coesão, a resistência e algumas importantes vitórias.  

Sobre o pan-africanismo cabe ainda o comentário de que a construção dessa 

identidade, no contexto de luta contra o Imperialismo, impulsionou as lutas de 

libertação e a contínua luta para superar os problemas que a Europa criou e ainda 

cria no continente africano.  

Os temas abordados neste trabalho de conclusão de curso são relevantes, 

tanto no âmbito acadêmico quanto no da Educação Básica, por contribuírem para 

uma maior valorização dos africanos e seus descendentes, abordando-os para além 

da escravidão, valorizando suas identidades, memórias, ações, resistências e 

vitórias. 
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ANEXO A – MARIA BEATRIZ NASCIMENTO PESQUISADORA 

 

[...] Lá em Sergipe, para citar um fato concreto. Eu estudava numa escola que 

era num terreno arrendado de minha avó, era em frente à casa dela; pois bem, eu 

muitas vezes inventava uma dor de barriga e fugia, sabe por quê? Porque tinha 

pouquíssimas crianças negras iguais a mim na escola. E esse fenômeno acontece 

comigo até hoje. Eu me sinto mal, me dá uma sensação de isolamento quando eu 

estou num grupo onde não tem muitos pretos. Eu senti isso em Angola quando 

estive lá durante um congresso da Organização das Mulheres Angolanas, em 1979, 

no mês que morreu o presidente Agostinho Neto. Eu estava lá também para fazer 

uma pesquisa sobre os Quilombos, que é um trabalho ao qual me dedico há muitos 

anos. No hotel em que eu estava só tinha garçom branco servindo, eu comecei a 

passar mal, ter uma sensação de náuseas e quase vomitei.  

 Acho que muita criança negra tem esse problema e é por isso que não 

estuda, muitas vezes não passa de ano, tem dificuldade na escola por causa de um 

certo tipo de isolamento que não é facilmente perceptível.  É aquela mecânica de 

educação que não tem nada a ver com esses grupos de educação familiar, a 

mecânica da leitura, onde você não sabe quem é, porque não está nos livros. 

Quando eu comecei a mergulhar dentro de mim, como negra, foi justamente na 

escola que era um ambiente em que eu convivia com a agressão pura e simples, 

com o isolamento, com as interpretações errôneas, estupidas das professoras, a 

ausência das pessoas da minha cor na sala de aula, a falta de referência. No meu 

caso específico, o mecanismo para romper com esta situação de adversidade em 

que eu vivia era justamente estudar e tirar cem, que era a nota máxima na minha 

época. Eu era uma criança extremamente bem-comportada na escola primária, 

muitas vezes elogiada pelas professoras porque eu era a mais educada, não pedia 
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nem pra ir lá fora durante a aula. O que eu era, era muito reprimida. Imagine uma 

criança que não pede para ir lá fora...  

 Ser negro é uma identidade atribuída por quem nos dominou. Para que o 

nosso futuro seja diferente e melhor, é necessário que nós pensemos a nosso 

respeito na condição de ser humano, e acreditemos que o mundo está aí para todos 

os seres humanos viverem. Há muita coisa ainda para nós contribuirmos em termos 

de vida, em termos de cultura, não devemos ter medo de mostrar a quem quer que 

seja que nós fomos capazes de viver quatro séculos embaixo de chicote e queremos 

projetar está experiência para o futuro, para as novas gerações, a fim de podermos 

contribuir para que o mundo seja um lugar onde as pessoas se respeitem, sem a 

exploração do homem pelo homem, sem dominados e dominadores. Que todas 

essas coisas que nós vimos sofrendo sejam lições de vida, um exercitar das nossas 

capacidades, porque a capacidade que o negro tem é ilimitada e não está de todo 

despertada, porque tem sido sufocada por esta situação de penúria, de trabalho, de 

miséria. Mas é uma capacidade que está emergindo e essa herança de sofrimento 

faz dele um homem forte, necessário para a sociedade ser forte. E nesta medida a 

sociedade só vai melhorar – porque ela está péssima – com a nossa contribuição 

como pessoas, sem alianças com ninguém, nem com a igreja, nem com partido, com 

coisa nenhuma. Sabendo que existe um espaço de luta, a chamada luta étnica, que 

é o espaço da gente, quer dizer, botar pra fora o que nós somos, de uma maneira 

como nós sabemos impor, não precisa jogo de cintura, nem malandragem, quem faz 

isso são as pessoas que exercitam a sua cabeça assim, mas nós não precisamos 

disso. Nós podemos entrar forte nessa sociedade porque ela não tem meios 

eficazes para destruiu a nossa capacidade de ser humano.   
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