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RESUMO 

 

FERNANDES, Felipe Kox de Lima. Africa animada: O Cinema e o Ensino de 

História. 2017. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de 

História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Por meio de uma reflexão sobre as possíveis relações entre o cinema e o Ensino de 

História, essa monografia traça algumas possibilidades de utilização das animações 

enquanto uma ferramenta para os professores. Utilizando animações que se passam no 

continente africano, proponho uma análise crítica traçando propostas para sua utilização 

no Ensino de História da África. Este, por sua vez, é pensado aqui como uma das vias 

para combater o racismo ainda presente na sociedade brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que aqui se inicia faz parte dos requisitos necessários para obtenção 

do título de pós graduado em Ensino de História. É o trabalho de conclusão do curso, 

criado no ano passado, do qual faço parte da primeira turma. A existência de tal curso, 

pensado pelo Departamento de História do Colégio Pedro II, demonstra o interesse de 

criar um espaço de debate e reflexão sobre o ensino de História nos dias de hoje. 

O ingresso no curso demonstra meu interesse em refletir sobre a área. Esse 

trabalho, então, tenta cumprir com tal objetivo ao percorrer diferentes caminhos que se 

conectam, sempre, por sua articulação a esse campo de conhecimento. Todas as 

reflexões aqui produzidas estão ligadas a ele. 

Uma dessas reflexões é sobre o papel do ensino dentro do campo científico da 

História. Outra é sobre o papel que ela possui enquanto orientadora para a práxis. Sendo 

a história uma fonte de orientação para o mundo, pensar sua didática se torna necessário 

para transmitir essa capacidade de orientação. Pensar sobre o ensino é buscar maneiras 

de transmitir o conhecimento histórico objetivando que ele se torne acessível ao grande 

público, ampliando o horizonte dos que podem extrair dele ferramentas para a vida 

cotidiana. 

É com o intuito de tornar o conhecimento histórico mais acessível e atraente aos 

alunos do Ensino Básico que esse trabalho refletirá sobre a utilização do cinema no 

ensino de História. Considerando que o mundo passou por profundas transformações 

nas últimas décadas, trazer o cinema para sala de aula tem por objetivo inicial atrair o 

aluno da atual geração.  

O cinema também será utilizado como fonte de informações sobre a sociedade 

que o produz. Com isso, ele se torna objeto de análise. Acredito que a análise fílmica 

pode ser feita em sala de aula com objetivo de estímulo ao senso crítico. No caso desse 

trabalho, a busca é por estimular o senso crítico quanto aos estereótipos produzidos 

sobre a África. Acredito que o desconhecimento sobre o continente africano, somado 

aos estereótipos, auxilia na manutenção de uma desvalorização do que é relacionado ao 

negro no Brasil. Assim, desconstruir os rótulos negativos e estimular o aprendizado 

sobre a África é uma busca por avançar no combate à manutenção do racismo no país. 

Uma das reflexões propostas aqui é sobre a utilização de um campo específico 

do universo cinematográfico, tradicionalmente conhecido por ser destinado ao público 

infantil: as animações.  Sendo elas um sucesso absoluto especificamente diante desse 
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público, trato sobre a possibilidade de sua utilização como ferramenta didática para 

atuação diante do mesmo. 

As reflexões quanto à utilização do cinema serão reduzidas para o campo 

específico das animações: como elas podem servir de ferramenta didática para o ensino 

de História? Como elas podem servir como fonte histórica? Como sua análise pode 

servir para estimular o senso crítico?  

Todas as reflexões nesse momento apresentadas estarão presentes ao longo desse 

trabalho. No primeiro capítulo, discuti o papel do Ensino de História e sua importância, 

ampliando a linha de raciocínio para tratar sobre o cinema e as animações, analisando a 

grande dimensão que elas têm ganhado nas últimas décadas dentro da indústria 

cinematográfica.  

No segundo capítulo, abordei o ensino de História da África no Brasil, 

obrigatório a partir da criação da lei 10.639, de 2003, que tem como objetivo ampliar o 

ensino sobre a contribuição do povo negro na história do Brasil. Também debato sobre 

as expectativas dos efeitos a serem atingidos a partir das temáticas sugeridas pelas 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, aprovadas em 2004. Por 

fim, observo de que maneira a História da África está presente em alguns dos livros 

didáticos mais utilizados no Brasil, verificando o alinhamento desses com os temas 

propostos pelas diretrizes.  

No terceiro e último capítulo, analisei quatro animações ambientadas no 

continente africano e refleti sobre como elas podem ser utilizadas em sala de aula de 

maneira a despertar o interesse dos estudantes para o ensino de História da África.  

Para escolher as animações, considerei a necessidade de “[...] refletir sobre o 

público-alvo da atividade planejada, conhecendo seus limites e suas possibilidades 

gerais”
1
. A escolha de animações também busca levar em consideração outras questões 

levantadas por Napolitano
2
: a inserção dos filmes dentro do mundo do público-alvo, 

levando em conta a faixa etária escolar que se busca trabalhar e a cultura 

cinematográfica dos alunos. Acredito que as animações cumpram com êxito as 

exigências de todas essas problemáticas: estão inseridas dentro do mundo do público 

alvo, fazendo parte de sua cultura cinematográfica, e se adequam a sua faixa etária. 

                                                                 
1
 NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2013. p. 19. 

2
 Idem, p. 12. 
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Os filmes escolhidos para análise foram O Rei Leão, Tarzan, Madagascar 2 e 

Zarafa. Os três primeiros filmes foram escolhidos por possuírem algumas características 

comuns: em nenhum deles aparece qualquer local da África que não seja relacionado à 

natureza; nenhuma sociedade local é vista; tampouco é demonstrada qualquer 

característica cultural do continente. Os três colaboram para reforçar um estereótipo de 

uma África dominada pela floresta, incapaz de desenvolvimento de uma civilização. A 

escolha do último filme se deu por ele ser um contraponto. Ele não reforça estereótipos. 

Pelo contrário, levanta informações sobre culturas e sociedades africanas. 
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CAPÍTULO 1: O ENSINO DE HISTÓRIA NOS DIAS DE HOJE 

 

A proposta dessa monografia é, por essência, pensar em torno de uma grande 

área: o Ensino de História. Desde já, preciso deixar claro que concordo com Guimarães
3
 

quando o professor diz que “[...] falar em ensino de história traz consigo implícita a 

ideia de que ela, a história, é matéria de ensino e, portanto, [...] organizada sob um 

sistema que prevê seu ensinamento”. Esse trabalho partirá do ponto de vista que a 

História tem, dentro de si, relação com a sua transmissão. O objetivo desse capítulo é 

refletir sobre a importância do Ensino de História enquanto campo da História e pensar 

sobre as possibilidades da utilização do cinema enquanto ferramenta didática. 

 

1.1 A necessidade do Ensino de História 

 

Nos dias de hoje, diversos são os movimentos que buscam deslegitimar o papel 

dos professores. Em muitos casos, o alvo principal é exatamente o professor de História. 

Vivendo tal situação, é necessário que consigamos reforçar a razão essencial do ensino 

de História, que pode ser resumida na seguinte máxima: a história é fonte para nossa 

ação no mundo
4
.  

Dizer ser a História fonte de orientação para nossa ação significa associá-la com 

o fazer do mundo um lugar melhor. Essa, inclusive, é uma das reflexões que Jaime e 

Carla Pinsky incitam que os professores, de forma geral, façam. Os autores nos dizem 

que é necessário que “[...] os professores [...] conscientizem-se de sua responsabilidade 

social perante os alunos, preocupando-se em ajuda-los a compreender e – esperamos – a 

melhorar o mundo em que vivem”
5
.  

Se a História é fonte para orientação, assim o é por nos permitir um melhor 

entendimento do mundo em que vivemos. Se é por meio da compreensão, alcançada 

com o intermédio da História, que se pode melhorar nosso mundo, a História, ao fim, é 

efetivamente capaz de ser agente de potenciais melhorias nele.  

                                                                 
3
 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Escrita da história e ensino da história: tensões e paradoxos. In: 

GONTIJO, Rebeca; MAGALHÃES, Marcelo de Souza; ROCHA, Helenice Aparecida Bastos (Orgs.). A 

escrita da história escolar: memória e historiografia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. P. 36 
4
 Idem, p. 50. 

5
 PINSKY, Carla Bassanezi; PINSKY, Jaime. Por uma história prazerosa e consequente. In: KARNAL, 

Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2007. P. 

22.  
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Caso nós, professores, tomemos tal consciência, torna-se tarefa absolutamente 

mais aprazível responder a uma pergunta que parte de nossos alunos e com a qual 

rotineiramente nos deparamos ao longo de nossa jornada pelo Ensino Básico: para que 

vou aprender isso – a História? É necessário que consigamos superar a visão da História 

como uma disciplina relacionada com o “[...] simples aprendizado de conteúdos” para 

“[...] perseguir a possibilidade de adquirir competências específicas capazes de 

fundamentar uma reelaboração incessante da experiência temporal com relação às 

experiências passadas”
6
. Se nós professores não tivermos a compreensão de que a 

História está intimamente ligada com a eficácia de orientar
7
, como poderemos 

convencer os alunos da importância de aprendê-la? Jörn Rüsen
8
 faz uma indagação que 

compartilho:  

 

[...] o que adianta, por exemplo, um amplo saber histórico sem nenhum tipo 

de valor de orientação?” Precisamos conseguir “[…] desenvolver uma 

vivacidade que conduza seus destinatários a vê-lo [o saber histórico] e 

apropriá-lo como parte de sua vida pessoal
9
. 

 

Tais questões nos encaminham para outra reflexão: se a compreensão do mundo 

está intimamente conectada com a História, seu ensino, por sua vez, torna-se peça 

fundamental para levar tal compreensão a nossos alunos, entregando-lhes mais 

ferramentas para análise, entendimento e ação. E se é o ensino de História aquele que 

pode nos permitir entregar tais ferramentas, podemos começar a dimensionar o tamanho 

da importância dele. Se hoje escrevo esse trabalho é devido à existência, dentro da 

quase bicentenária instituição que é o Colégio Pedro II, de uma pós-graduação destinada 

exclusivamente à reflexão sobre ele. A própria existência dessa pós é prova que o 

Ensino de História enquanto área de conhecimento vem adquirindo importância no 

Brasil. 

Sobre a importância de discutir a didática da História, concordo com duas 

constatações feitas por Rüsen: a) “[...] a história como ciência está intimamente 

conectada com a vida prática”
10

; b) ela só tem eficácia quando possui a função de 

orientar. 

                                                                 
6
 GUIMARÃES, Manoel. op. cit. 2009, p. 49. 

7
 RÜSEN, Jorn. História viva: Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico. 

Brasília: Editora UnB, 2007. P. 103. 
8
 Idem, p. 111. 

9
 Idem, p. 30. 

10
 Idem, p. 15. 
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Diante de tais constatações, percebemos que o ensino é fundamental para a 

própria ciência histórica. Afinal, se a História enquanto ciência está conectada com a 

vida prática e só possui eficácia quando tem a função de orientar, é o ensino de História 

que pode fazer essa ponte entre a História e a capacidade de orientação a partir dela. 

Podemos, assim, constatar um pouco da importância do ensino dentro da ciência 

histórica. Tal constatação também é compartilhada por Guimarães, quando este aponta 

que a “[...] didática da história não pode mais ser encarada como algo alheio à história 

como ciência e campo disciplinar”
11

. Seguir em tal direção significaria trilhar um 

caminho oposto ao que aponta a didática da história como sendo externa à História 

como ciência
12

.  

A direção proposta aqui é a de incessantemente nos preocuparmos com a 

didática da História. Por isso, inclusive, resolvi ingressar em um programa de pós 

graduação como este. Devido à constante preocupação com o ensino, não poderia deixar 

de buscar colaborar para que se deixe de identificar a cientificidade histórica apenas 

com “[...] os procedimentos adotados pela pesquisa e com os tipos de saber por ela 

produzidos”
13

, por mais que identifiquemos que escrita e ensino estão submetidas a 

regras e procedimentos que podem não ter a mesma natureza; que escrita e ensino 

podem nem mesmo ter objetivos e finalidades semelhantes, mas são, igualmente, parte 

do processo de produção do conhecimento histórico
14

. 

Guimarães, inclusive, associa a atual percepção da falência do ensino de História 

e do desprestígio do papel do professor, com o pensar escrita e ensino como campos 

autonomizados
15

. Em um momento onde cada vez mais somos combatidos e 

contestados por movimentos que desejam desprestigiar especialmente os professores de 

História, é fundamental que lutemos, então, por não estabelecer distinção, nem de 

importância nem de significado, entre escrita e ensino de História. Dessa maneira, 

concordo que: “A ciência da história não tem como dispensar-se [...] dos impulsos 

advindos do ensino e do aprendizado de história. A didática ocorre nela 

permanentemente”
16

. Lutar a favor desse entendimento é lutar pelo prestígio do ensino 

de História e do próprio papel do professor. E, em nosso contexto atual, tal luta é 

                                                                 
11

 GUIMARÃES, Manoel. op.cit. 2009, p. 49. 
12

 RÜSEN, Jorn. op. cit. 2007, p. 89. 
13

 Idem, p. 89. 
14

 GUIMARÃES, Manoel. op. cit. 2009, p. 38. 
15

 Idem, p. 15. 
16

 RÜSEN, Jorn. op. cit. 2007, p 91. 
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fundamental. Concluo minha breve defesa da importância e do valor do ensino de 

História citando o Guimarães: 

 

[...] atemorizados por uma barbárie cada vez mais presente e possível em 

nossos cotidianos, repensar a história e seu ensino [...] pode nos ajudar a 

refazer nossa humanidade esgarçada, tornando o passado não o lugar seguro 

para as respostas que nos angustiam, mas a fonte [...] para nossa ação no 

mundo. E com isso talvez contribuir para que assumamos nossas 

responsabilidades, não para com o futuro, que é segredo, mas para com o 

presente, que é a vida que temos a partilhar com outros homens para sermos, 

como eles, humanos
17

.  

 

1.2 O cinema como ferramenta didática 

 

Dentro da grande área que é a do Ensino de História, busco nesse trabalho 

discutir a possível conexão entre a didática da História e o cinema. Parto da premissa de 

que o cinema é uma importante ferramenta prática para tornar as aulas mais próximas 

do cotidiano dos alunos do Ensino Básico. Dessa maneira, seria um elemento capaz de 

despertar um maior interesse para a História. 

Articular cinema e ensino de História tem como objetivo inicial auxiliar na 

curiosidade para as aulas de História. Em um mundo no qual as aulas tradicionais 

tornam-se cada vez mais tediosas para os alunos, é profundamente necessário que nós 

pensemos na didática da História. Esclareço que, ao falar em aulas tradicionais, me 

refiro às aulas onde o professor se coloca na posição de apenas expor conteúdos através 

do discurso, sem abrir nem mesmo diálogo com os alunos para uma construção conjunta 

do conhecimento. Em meio à “[...] difusão das novas tecnologias globais”, nos 

deparamos com um grande desafio: muitos de nossos alunos tendem a achar que “[...] 

tudo que não é muito veloz é chato”
18

.  

 Esse desafio nos obriga a “[...] adequar nosso olhar às exigências do mundo 

real” e conseguirmos mostrar que “[...] é possível desenvolver uma prática de ensino de 

História adequada aos novos tempos (e alunos)”
19

. Entretanto, como Carla e Jaime 

Pinsky nos dizem, não podemos correr o risco de “[...] junto com a água do banho, jogar 

fora também o bebê”
20

. É necessário que consigamos, sim, desenvolver uma prática de 

                                                                 
17

 GUIMARÃES, Manoel. op. cit. 2009, p. 50. 
18

 PINSKY, Carla Bessanezi; PINSKY, Jaime. op. cit. 2007, p. 17. 
19

 Idem, p. 19. 
20

 Idem, p. 18. 
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ensino adequada aos nossos tempos, mas, contudo, que consigamos mantê-la rica em 

conteúdos, socialmente responsável e sem ingenuidade
21

.  

Toda a articulação a ser pensada entre cinema e ensino de História tem como 

objetivo final que consigamos atuar na formação da consciência histórica, que torna os 

alunos capazes de conectar a História com a práxis, gerando capacidade de orientação a 

partir dela.  

Acredito na ideia defendida por Bittencourt
22

 de que é necessário que pensemos 

em métodos de ensino que se articulem às novas tecnologias, de forma com que a escola 

possa ser um lugar que as novas gerações se identifiquem. Concordo com a autora 

quando ela levanta a ideia de que para o ensino, há de se buscar sempre maneiras de 

apresentar o conteúdo ao aluno da melhor forma, para que se crie motivação no mesmo 

para a aprendizagem
23

.  

É a partir de tal ideia que entendo o cinema como uma ferramenta de conexão da 

escola com novos métodos de ensino e com uma apresentação de conteúdo mais 

motivadora. Desde sua primeira exibição pública, em 1891, com os irmãos Lumière 

exibindo A Chegada do Trem na Estação, a reação dos espectadores lá presentes já 

mostrava a capacidade que o cinema iria adquirir:  

 

[...] todos entraram em pânico diante da imagem de uma composição 

ferroviária projetada na tela, que vinha em direção ao público; 

apressadamente, levantaram-se das cadeiras e fugiram da sala, com se 

tentassem evitar que o trem os atropelasse
24

.  

 

O cinema possui uma linguagem própria, que tem artifícios como o movimento, 

a cor, o som, a carga dramática, etc.
25

. Contando com esses elementos, o cinema traz 

para si uma espécie de fascínio, um dado apelo que nós, professores, por vezes não 

conseguimos ter. O som, por exemplo, é capaz de reforçar os efeitos emocionais em 

uma determinada cena, sendo esse elemento absorvido pelo inconsciente do 

espectador
26

. A cor pode transmitir, de acordo com sua tonalidade e dos elementos em 

                                                                 
21

 PINSKY, Carla Bessanezi; PINSKY, Jaime. op. cit. 2007, p. 19 
22

 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2011. P. 107. 
23

 Idem, p. 43. 
24

 ROCHA, Antônio Penalves. O filme: um recurso didático no ensino de história? In: FALCÃO, Antônio 

Rebouças; BRUZZO, Cristina (Orgs.). Coletânea Lições com cinema. São Paulo: FDE, 1993. P. 73. 
25

 ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2010. P. 62. 
26

 NAPOLITANO, Marcos. op. cit. 2013, p. 95. 
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cena, a carga dramática de uma cena e até mesmo de todo o filme
27

. São diversos os 

artifícios que o cinema tem e que o mostram com potencial para ser utilizado no ensino 

de História. Pensar o cinema como ferramenta para o ensino é refletir sobre a didática 

da História e, dessa maneira também pensar na própria ciência histórica.  

A busca por trabalhar o cinema como recurso didático parte da crença que ele 

“[...] tem exercido uma expressiva influência cultural no mundo contemporâneo”
28

. Se 

já na década de 1990 a exibição de filmes deixou de estar confinada ao espaço das salas 

de cinema e chegou, graças à televisão e ao videocassete ao espaço doméstico
29

, hoje, 

especialmente com a difusão da internet e dos serviços de streaming, como a Netflix, 

que chegou ao Brasil em 2011 e cada vez mais tem se popularizado, o cinema parece 

estar “[...] definitivamente incorporado à nossa vida cotidiana"
30

.  

Em pesquisa realizada para esse trabalho, 270 alunos entre 15 e 20 anos de 

idade, estudantes de um colégio particular do Rio de Janeiro responderam a um 

questionário. Desses, 269 disseram gostar de cinema e 44.4% deles responderam assistir 

a filmes semanalmente. Outros 34.4% responderam assistir mensalmente. No total, 

então, quase 80% responderam que assistem, no mínimo, um filme por mês. Com tais 

dados em mãos, podemos concordar que “para a experiência social, as imagens visuais 

passaram a ser onipresentes ao ponto de se tornarem naturais”
31

. Para esses alunos, 

imagens visuais e cinema são parte do cotidiano. 

Acredito que “trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 

reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada”
32

. A utilização de filmes em 

sala transita no espaço de utilização da cultura cotidiana, que se enquadra no campo do 

lazer, para trabalhar a cultura elevada, utilizando os termos de Napolitano. 

Entretanto, esse crescimento do acesso ao cinema na cultura cotidiana, que nos 

permite enxergar que “[...] os filmes penetraram no cotidiano dos alunos pela televisão e 

pelo vídeo [...] constatando-se enorme aprendizagem „pelos olhos‟”
33

, em muitos casos 
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vem acompanhados de um “´[...] o olhar crédulo da criança [que] tende a considerar 

verdadeiro e real tudo que é visto no filme”
34

.  

A partir de tal constatação, podemos começar a pensar em outras possibilidades 

da utilização do cinema além de servir como elemento gerador de interesse pelas aulas. 

Concordo com a afirmação de que um dos compromissos do ensino de História é 

auxiliar na “[...] criação de instrumentos cognitivos para o desenvolvimento de um 

„pensamento crítico‟”
35

. Tal pensamento crítico está diretamente conectado com o 

interpretar o mundo ao redor.  

Nossa função enquanto professores seria, então, a de buscar o “[...] 

aprimoramento do olhar do aluno e o desenvolvimento do seu senso crítico em relação 

ao consumo de bens culturais”
36

. O cinema nos serve, assim, não apenas como elemento 

motivador para o interesse nas aulas, mas também, a partir de uma análise com olhar 

aprimorado, como ferramenta para que trabalhemos a ampliação da capacidade de 

análise crítica. Dessa maneira, ele nos serve como instrumento didático e também como 

elemento auxiliar para que consigamos alcançar um dos compromissos do ensino de 

História: desenvolver pensamento crítico. 

Para conseguir alcançar essa outra possibilidade da utilização do cinema em sala 

de aula – a de nos servir como auxiliar para ampliação do senso crítico – podemos 

utilizar uma abordagem que o analisa enquanto fonte histórica. Enxergar o cinema dessa 

forma é uma maneira de viabilizar seu aproveitamento como ferramenta capaz de elevar 

a capacidade de análise crítica dos alunos. E que, partindo dessa análise mais crítica do 

cinema, pudéssemos estimular esse senso em uma sociedade que cada vez mais 

consome e reproduz de forma veloz a informação, sem conferir fontes e se tal 

informação é, de fato, verídica ou não. 

Por tais razões, a busca por analisar o cinema enquanto fonte será uma das 

grandes buscas desse trabalho. O cinema servirá como objeto de pesquisa. Parto de uma 

concepção que vê os filmes como “[...] fonte preciosa para a compreensão dos 

comportamentos, das visões de mundo, dos valores, das identidades e das ideologias de 

uma sociedade ou de um momento histórico”
37

. A premissa para as análises fílmicas a 
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serem feitas é a de que os filmes são “[...] um documento para a pesquisa histórica”
38

. A 

visão aqui compartilhada é a de que “[...] todo filme é um objeto de análise para o 

historiador”
39

.  

Inclusive, por acreditar que qualquer filme pode ser uma fonte, não utilizarei 

aqueles produzidos com objetivo de tratar da História. Pelo contrário, trabalharei com os 

que não foram feitos com essa finalidade. 

Os filmes aqui analisados serão animações infantis. Conhecidas do grande 

público e grandes sucessos de bilheteria, nos servirão como elemento capaz de 

aproximar a aula do cotidiano dos alunos e motivar sua participação nela. 

Três das animações apresentadas no início do trabalho são populares e 

tradicionalmente assistidas pelos alunos ao longo de sua infância: O Rei Leão, Tarzan e 

Madagascar. Na pesquisa, 84.5% dos alunos responderam já ter assistido a O Rei Leão 

– mais antigo dos filmes a serem analisados, lançado em 1994, quando grande parte 

deles ainda não havia nascido. Tarzan, lançado em 1999, foi assistido por 89% dos que 

responderam ao questionário. O mais recente dos filmes a ser lançado, Madagascar 2, 

de 2008, foi visto por 93.6%. 

Se mesmo a animação mais antiga foi vista pela grande maioria dos alunos, tais 

dados nos ajudam a confirmar a popularidade e  efetiva presença deles ao longo da fase 

infantil, afinal, 95.5% responderam ter assistido esses filmes até os 12 anos de idade. 

Outros 4.5% responderam ter assistido entre 12 e 15 anos. Ninguém disse ter assistido a 

esses filmes após seus 15 anos. 

Todas essas animações não foram produzidas com o objetivo de retratar 

determinados contextos históricos. E exatamente por isso elas me interessam. O fato de 

não buscarem falar sobre História faz com que a análise precise buscar aquilo que “[...] 

não se limita ao filme, [mas que] se integra ao mundo que o rodeia e com o qual se 

comunica”
40

. A reflexão sobre eles visa chegar a uma compreensão “[...] não apenas da 

obra, mas também da realidade que ela representa”
41

 e “[...] descobrir o que está latente 

por trás do aparente, o não-visível através do visível”
42

. 

Ao estudar tais filmes, tento compreender quais são as concepções que eles 

ajudam a pré-estabelecer sobre o continente africano. Tal busca se dá mediante a crença 
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de que “[...] o cinema, além de ser um testemunho das formas de agir, pensar e sentir de 

uma sociedade, é também um agente que [...] veicula representações”
43

.  Nesse estudo, 

tento apontar quais são as representações do continente africano demonstradas em tais 

animações. Perceber esses estereótipos é enxergar o que elas falam, enquanto fontes, 

sobre “[...] um conjunto de representações que remetem direta ou indiretamente ao 

período e à sociedade”
44

 que as produziram, confirmando que os filmes “[...] sempre 

falam do presente”, dizendo “[...] algo a respeito do momento e do lugar que constituem 

o contexto de sua produção”
45

.  

Com a análise desses filmes, tentarei abarcar as diversas formas de utilização 

propostas para o cinema anteriormente. O objetivo final é que eles nos sirvam a três 

propósitos: a) funcionar como forma de atrair a atenção dos alunos para as aulas de 

história; b) servir de fonte de estudo sobre a forma que eles apresentam a África às 

crianças e o quanto essa apresentação influencia na formação de suas concepções sobre 

o continente, construindo ou reafirmando estereótipos determinados; c) auxiliar, a partir 

de tal análise, para que avancemos na construção do senso crítico entre nossos alunos. 

Entendidas quais são essas concepções prévias que essas animações podem 

incorporar nos alunos, chegaremos a uma etapa posterior do trabalho: a análise de 

Zarafa, de Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie. Como dito na introdução do trabalho, 

essa nos servirá de contraponto da África apresentada nos primeiros filmes.  

Perceber o quanto eles podem influenciar na construção de uma dada imagem da 

África e combater essa imagem é algo que se relaciona diretamente com a ideia de partir 

do presente para auxiliar na preparação para o futuro, fugindo da construção de 

estereótipos advindos do senso comum. É buscar “fazer com que os alunos não só 

reconheçam preconceitos, mas compreendam seu desenvolvimento [...] para poder 

criticá-los com base em argumentos mais sólidos”
46

. 

O trabalho em cima dos filmes busca tornar o ensino de História algo próximo 

ao cotidiano dos alunos, que de fato se faça interessante e que instigue desejo pelo 

conhecimento e aprendizado. Com este criado, se torna mais plausível para nós, 

historiadores, trabalhar a reflexão crítica – que, no caso da pesquisa, estaria relacionada 
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com a percepção de que existe uma África distinta da demonstrada nas grandes 

animações. 

 

1.3 As animações: um campo de possibilidades 

 

Escolhi trabalhar com animações porque elas estão intimamente ligadas com a 

experiência fílmica que os alunos têm durante seu crescimento. Fazendo parte do seu 

cotidiano, nos servem perfeitamente para atraí-los para as aulas de História.  

Através do Awards Database, disponível no site do Oscar, podemos acompanhar 

um longo caminho das animações dentro da cerimônia. No 11º Oscar, de 1938, o 

clássico A Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, recebeu uma estatueta especial, 

reconhecida como “[...] significant screen inovation which has charmed millions and 

pioneered a great new entertainment field for the motion picture cartoon”
47

. 

Depois disso, apenas no 64º Oscar uma animação foi indicada para concorrer 

como Melhor Filme. Em 1991, A Bela e a Fera, também da Disney, recebeu a 

nomeação para concorrer na categoria. Apesar de não ter vencido nessa categoria, a 

animação foi vitoriosa nas categorias de Trilha Sonora Original e Canção Original. 

O espaço que as animações vêm ganhando é perceptível especialmente após 

1989, quando, entre esse ano e 1995, a estatueta de melhor Canção Original foi vencida 

por animações em quatro das sete cerimônias. 

 

Tabela 1 – Animações vencedoras do Oscar de Melhor Canção Original (1989-1995) 

 

ANIMAÇÃO CANÇÃO ANO 

A Pequena Sereia Under The Sea 1989 

Alladin A Whole New World 1992 

O Rei Leão Can You Feel The Love Tonight 1994 

Pocahontas Colors of The Wind 1995 

 

Fonte: Awards Database, 2017
48

.  
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Além do espaço adquirido no Oscar, também é possível perceber o crescimento 

das animações através dos números de bilheteria do mundo. Desde 1989, as animações 

conseguem grandes resultados de mercado, o que mostra sua popularidade crescente. 

 

Tabela 2 – Participação das animações no ranking das dez maiores bilheterias do 

mundo (1989-2000) 

 

ANIMAÇÃO POSIÇÃO ANO 

A Pequena Sereia 8º lugar 1989 

A Bela e a Fera 2º lugar 1991 

Alladin 1º lugar 1992 

O Rei Leão 1º lugar 1994 

Toy Story 2º lugar 1995 

Pocahontas 4º lugar 1995 

O Cordunda de Notre Dame 5º lugar 1996 

101 Dálmatas 7º lugar 1996 

Vida de Inseto 4º lugar 1998 

Mulan 7º lugar 1998 

Toy Story 2 3º lugar 1999 

Tarzan 5º lugar 1999 

 

Fonte: The Numbers, 2017
49

. 

 

A expressividade das animações tornou-se tão forte que no 74º Oscar, em 2001, 

foi criada a categoria de Melhor Filme de Animação, vencida no ano inaugural pelo 

primeiro filme da série Shrek. Diversas outras animações de grande sucesso foram 

vencedoras da categoria desde então: Procurando Nemo, em 2003; Os Incríveis, em 

2004; Up! Altas Aventuras, em 2009; Toy Story 3, em 2010; Frozen, em 2013; 

Divertida Mente, em 2015; e Zootopia, vencedora em 2016. 

A análise das maiores bilheterias de cinema desde a criação da categoria mostra 

que o espaço adquirido pelas animações dentro da cerimônia foi acompanhado de uma 
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consolidação no mercado cinematográfico. Desde 2001, a única vez que não tivemos 

uma animação no Top 10 das maiores bilheterias do mundo foi o ano de 2014.  

 

Tabela 3 – Participação das animações no ranking das dez maiores bilheterias do 

mundo (2001-2016). 

 

ANIMAÇÃO POSIÇÃO  ANO 

Monstros S.A. 3º lugar 2001 

Shrek 4º lugar 2001 

A Era do Gelo 8º lugar 2002 

Procurando Nemo 2º lugar 2003 

Shrek 2 1º lugar 2004 

Os Incríveis 5º lugar 2004 

Madagascar 5º lugar 2005 

A Era do Gelo 2 3º lugar 2006 

Carros 6º lugar 2006 

Happy Feet 9º lugar 2006 

Shrek 3 4º lugar 2007 

Ratatouille 6º lugar 2007 

Kung Fu Panda 3º lugar 2008 

Madagascar 2 6º lugar 2008 

Wall-E 9º lugar 2008 

A Era do Gelo 3 3º lugar 2009 

Up! Altas Aventuras 6º lugar 2009 

Toy Story 3 1º lugar 2010 

Shrek Para Sempre 5º lugar 2010 

Enrolados 8º lugar 2010 

Meu Malvado Favorito 9º lugar 2010 

Como Treinar Seu Dragão 10º lugar 2010 

Kung Fu Panda 2 6º lugar 2011 

Os Smurfs 9º lugar 2011 

Carros 2 10º lugar 2011 

A Era do Gelo 4 5º lugar 2012 
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Madagascar 3 8º lugar 2012 

Frozen 1º lugar 2013 

Meu Malvado Favorito 2 3º lugar 2013 

Universidade Monstros 7º lugar 2013 

Minions 5º lugar 2015 

Divertida Mente 7º lugar 2015 

Procurando Dory 3º lugar 2016 

Zootopia 4º lugar 2016 

Pets 6º lugar 2016 

 

Fonte: The Numbers, 2017
50

. 

 

A partir de tal análise, acredito conseguir provar um ponto: as animações são 

parte expressiva do circuito fílmico experimentado por nossos alunos. Eles são, em sua 

grande maioria, contemporâneos à criação da categoria de Melhor Filme de Animação 

no Oscar. Desde que a cerimônia criou essa premiação exclusiva, nos dezesseis anos 

seguintes tivemos apenas um ano em que nenhuma animação figurou na lista das dez 

maiores bilheterias. Foram doze anos com, no mínimo, duas animações presentes na 

lista. Em cinco oportunidades, foram três entre as dez maiores. Em 2010, metade das 

dez foram animações, inclusive a maior de todas daquele ano. Nesses dezesseis anos, 

em três vezes – 2004, 2010 e 2013 – uma animação ocupou o posto de maior 

arrecadação de bilheteria do ano.  

Tendo as animações consolidado um grande espaço dentro da indústria 

cinematográfica e sabendo que especialmente o público infantil é atingido por elas, as 

utilizarmos em nossas aulas torna-se ferramenta útil para atrair nosso público para a 

História.  
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CAPÍTULO 2: HISTÓRIA DA ÁFRICA EM SALA DE AULA 

 

Uma vez tendo conseguido esclarecer a razão da utilização de animações para 

trabalhar a questão da utilização do cinema no ensino de História, acredito ser 

necessário expor, de forma mais aprofundada, as razões da seleção feita. O Rei Leão, 

Tarzan, Madagascar 2 e Zarafa tem em comum o fato de todas se passarem no 

continente africano. A escolha delas se dá por conta disso. Elas nos permitem trabalhar 

a História da África em sala de aula, utilizando-as como ferramenta para tratar do 

assunto.  

 

2.1 O Ensino de História da África no Brasil 

 

Em nove de janeiro de 2003, a lei 10.639 foi criada com objetivo de “[...] incluir 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática „História e Cultura 

Afro-Brasileira‟” nos “estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares”
51

. A partir da criação da lei, o conteúdo programático dos estabelecimentos 

de ensino passou a ser obrigado a incluir “[...] o estudo da História da África e dos 

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 

da sociedade nacional”
52

. O objetivo explicitado para justificar tal inclusão é o de 

resgatar “[...] a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil”
53

.  

Em 2004, as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” foram 

aprovadas pelo Conselho Nacional da Educação (CNE). No mesmo ano, tais diretrizes 

foram homologadas pelo Ministério da Educação (MEC). Elas indicam a necessidade 

do “[...] reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros”, 

visando a “[...] construção de uma sociedade justa e democrática”
54

. 

Para chegar a uma sociedade assim, as diretrizes apontam a obrigação de, por 

exemplo, “[...] combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os 
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negros”
55

. Dessa forma, poder-se-ia chegar a uma “[...] nação democrática, em que 

todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada”
56

. 

Seria necessário, também, “[...] ressarcir os descendentes de africanos negros 

dos danos [...] sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas 

explícitas ou tácitas de branqueamento da população”
57

. Além disso, as diretrizes 

indicam especificamente ser fundamental “[...] desconstruir o mito da democracia racial 

na sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros não atingem 

os mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência”
58

.  

Entendendo que “sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os 

afro-brasileiros, dificilmente [...] romperão o sistema meritocrático que agrava 

desigualdades [...] ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em preconceitos”
59

, 

aponta-se para a necessidade de o Estado promover e incentivar políticas de reparações. 

Tais reparações passariam por, em uma das diversas possíveis vias, buscar que “[...] se 

questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os 

negros e salientam estereótipos depreciativos”
60

. De acordo com as diretrizes, essa 

busca se faria necessária por ainda existir em nosso país “[...] um imaginário étnico-

racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes europeias de sua 

cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras”
61

. Ao invés dessa valorização 

principalmente europeia, é proposto o “[...] reconhecimento e igual valorização das 

raízes africanas na nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas”
62

.   

Acredito que os rótulos reafirmados por três das animações a serem 

posteriormente analisadas auxiliam a criar uma dada imagem do continente africano que 

pouco dá valor a sua cultura. Dessa maneira, podemos refletir sobre a possibilidade de 

tais filmes auxiliarem, no Brasil, na manutenção de uma valorização exclusiva de nossas 

raízes europeias, contribuindo para que exista uma depreciação dos negros, associada 

aos estereótipos existentes sobre a África.  

Analisar tais filmes em sala de aula é ação capaz de contribuir para combater 

elementos que estão relacionados à manutenção do racismo no Brasil. As diretrizes 

afirmam ser necessário que as instituições de ensino “[...] se constituam em espaço 
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democrático de produção e divulgação de conhecimentos e posturas que visam a uma 

sociedade justa”
63

. Acredito que perceber e discutir junto dos alunos os estereótipos 

reafirmados pelas grandes animações é algo que pode ser fundamental. Tenho tal crença 

porque concordo com as diretrizes quando essas afirmam que “a luta pela superação do 

racismo e da discriminação racial é “[...] tarefa de todo e qualquer educador, 

independente do seu pertencimento étnico-racial”
64

. Estando de acordo com tal máxima, 

acredito que as análises propostas possibilitam que façamos da escola um ambiente 

mais democrático e que contribui para uma sociedade mais justa. Dentro de sala de aula, 

professores “[...] produzem reflexões, influenciam posturas e contribuem para a 

construção de ideias e de visões de mundo”
65

, o que permite que associemos o trabalho 

com as animações à busca por descontruir uma visão preconceituosa sobre a África.  

Na pesquisa realizada junto aos alunos para esse trabalho, foi feita a seguinte 

pergunta: Caso você tenha assistido O Rei Leão, Tarzan ou Madagascar, quais 

características você considera que são apresentadas no(s) filme(s) sobre o continente 

africano? As alternativas de resposta dadas foram (os alunos podiam assinalar mais de 

uma): a) riquezas naturais; b) fauna/flora; c) vida selvagem/animal; d) culturas locais; e) 

sociedades locais. 

Dentre as respostas, 85.9% dos alunos apontaram que os filmes apresentavam a 

vida selvagem/animal como uma característica demonstrada neles. Fauna/flora foram 

apontadas como uma característica por 70% dos alunos. Riquezas naturais foram 

indicadas em 52.6% das respostas. Em contrapartida, apenas 18.9% acreditaram que as 

animações retratavam as culturas locais, enquanto 12.2% disseram que elas mostravam 

as sociedades locais.  

A partir da análise dessas respostas, é possível perceber que a grande maioria 

dos alunos identifica que os filmes mostram o continente africano a partir das 

características da natureza lá existente, sem mostrar as pessoas que lá habitam. Da 

mesma maneira, é possível notar que a cultura e as sociedades locais pouco são 

identificadas pelos que assistem aos filmes. 

Na sequência do questionário, foi feita a seguinte pergunta: As características 

demonstradas no(s) filme(s) influenciaram, em algum momento da sua vida, sua visão 
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sobre o que existe no continente africano? As respostas nos ajudam a confirmar que os 

filmes auxiliam, de fato, na formação de determinados estereótipos: 75.2% dos alunos 

responderam que as características influenciaram na formação de sua visão sobre o que 

existe no continente. Ou seja, se a grande maioria dos alunos retrata que os filmes 

demonstram vida selvagem/animal, fauna/flora e riquezas naturais, essa é a imagem da 

África que eles foram influenciados a ter durante determinado período de sua vida.  

Tal visão confirma o que Teixeira
66

 afirma ser uma das “imagens mais comuns 

sobre a África”. Esta seria tradicionalmente vista como “[...] um continente misterioso, 

dominado pela floresta hostil, povoada por grupos negros próximos ao que se considera 

um período pré-histórico, anterior à civilização”. Esses grupos se caracterizariam por 

terem “[...] uma cultura estagnada, imóvel, incapaz de qualquer desenvolvimento”. 

Seriam os “povos sem história”. A imagem da África como um lugar de povos sem 

história, segundo Teixeira, veio da “[...] incapacidade de os europeus [...] entenderem 

uma sociedade diferente”. Com isso, teriam se consolidado “[...] uma série de 

preconceitos sobre o continente, fazendo com que a nossa visão de África fosse 

informada pela visão do imperialismo sobre a África”.  

Teixeira também afirma que “[...] a mídia e a indústria cultural, principalmente a 

partir do advento da cultura de massas, nos anos 1950 e 1960, trataram de divulgar tais 

visões”
67

. Quando o autor nos fala que coube “[...] à indústria cinematográfica de 

Hollywood um papel central na difusão de uma imagem africana bárbara, imóvel e 

incompetente para a civilização”
68

, conseguimos facilmente associar essa visão à 

mesma que os alunos que responderam ao questionário afirmaram ter obtido sobre a 

África a partir das animações mais famosas. Teixeira, inclusive, faz uma referência ao 

número 106 dos quadrinhos Tio Patinhas, que o autor considera demonstrar que 

“mesmo o entretenimento aparentemente mais ingênuo [...] carrega forte conteúdo de 

preconceitos ao tratar da África”
69

. É nessa categoria que enquadro as animações que 

analisarei: entretenimento aparentemente ingênuo, mas que acaba por auxiliar na 

reafirmação de estereótipos sobre o continente africano. 

Para poder perceber se as aulas de História da África ministradas nas escolas 

foram capazes de auxiliar na desconstrução de tais imagens, a próxima pergunta feita 
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foi: Você teve aulas sobre a África ao longo do Ensino Básico (Fundamental e Médio)? 

Como opções de resposta, foram dadas as seguintes alternativas: a) sim; b) sim, mas 

somente no Fundamental; c) sim, mas somente no Ensino Médio; d) não. Responderam 

que sim, nos dois ciclos do Ensino Básico, 47.8% dos alunos. Outros 41.9% afirmaram 

que tiveram aulas sobre África apenas no Ensino Médio. Apenas 5.2% disseram não ter 

tido aulas sobre África. Há de se considerar, naturalmente, que existe a possibilidade de 

imprecisão nessas respostas – por esquecimento, falta de interesse nas aulas, dentre 

outras possíveis razões –, entretanto, o que acredito ser válido perceber é que 94.8% dos 

alunos responderam ter tido aulas sobre África ao longo de seu Ensino Básico. 

A partir de então, pude seguir para a próxima pergunta: Caso tenha tido, elas 

demonstraram o continente africano da mesma forma que os filmes citados 

anteriomente? A resposta é clara: dos que assinalaram ter assistido aulas sobre África, 

89% indicaram que as aulas não indicaram o continente da mesma forma retratada nos 

filmes e 77.1% desses indicaram que as aulas alteraram sua percepção prévia sobre o 

que existe no continente africano.  

De forma geral, o que podemos notar é que, de fato, professores atuam na 

construção e, no caso do que se refere ao que é o continente africano, também na 

desconstrução de visões de mundo. Através da pesquisa, nota-se que aulas sobre 

História da África parecem conseguir fugir dos estereótipos produzidos e, mais ainda, 

conseguem transformar efetivamente esses conceitos prévios trazidos pelos alunos. Nas 

“diretrizes”, existe uma espécie de listagem de temas a serem abordados no ensino de 

História da África. O que unifica os temas listados é a busca para que o ensino de África 

parta de “[...] uma perspectiva de não vitimização do continente a ponto de negar-lhe a 

capacidade de protagonismo histórico. Trata-se de estudar a história africana com o 

mesmo tipo de abordagem que se aplica à história europeia ou brasileira”
70

. 

No questionário, uma das perguntas foi: Elas (as aulas sobre África) trataram 

sobre a diversidade cultural e as sociedades africanas? Para os que tiveram aulas sobre 

o assunto, as opções de respostas foram as seguintes: a) sim; b) sim, mas apenas sobre 

as culturas; c) sim, mas apenas sobre as sociedades; d) não. Foram 48.5% dos alunos os 

que responderam que sim, tiveram aulas incluindo culturas e sociedades. Outros 14.1% 

responderam que não. 20.7% responderam que tiveram aulas apenas tratando sobre as 
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sociedades e 11.9% disseram que as aulas se relacionaram apenas as culturas. De 

maneira geral – considerando o tempo imposto aos professores para tratar dos assuntos 

de forma a seguir o planejamento anual da instituição onde se trabalha e as eventuais 

imprecisões nas respostas – parece satisfatório perceber que grande parte dos alunos 

assinalou ter aulas que trataram das sociedades e culturas existentes no continente, 

fugindo da construção de uma imagem da África relacionado apenas com sua natureza. 

As respostas dadas nos ajudam a notar que é “[...] nas salas de aula que grande 

parte dos jovens brasileiros [tem] contato pela primeira vez com o continente africano 

visto como local de produção de saberes, técnicas, ideias e riquezas humanas”
71

. 

Acredito que esse contato é frutífero por contribuir com a formação de “[...] outra visão 

da África e dos africanos”, colaborando para “[...] fortalecer seus argumentos internos 

contra o racismo, visando uma compreensão da identidade brasileira [...] com todos seus 

matizes”
72

.  

Se considerarmos que é apenas a partir da lei 10.639, criada em 2003, que o 

ensino de História da África se tornou obrigatório no Brasil, faz sentido concordar que 

“[...] o longo tempo de ausência e negação dessas histórias certamente contribuiu para 

fortalecer o preconceito e a intolerância”
73

. É certo que tal ausência e negação estão 

conectadas com o imaginário étnico-racial que valoriza principalmente as raízes 

europeias dentro da cultura brasileira. Se buscamos efetivamente que todas as 

influências existentes dentro da formação da cultura brasileira sejam vistas sem 

hierarquizações é “[...] fundamental conhecer a África em todas as suas dimensões, 

também para destruirmos preconceitos raciais”
74

.  

Conhecer a África é avançar no combate ao racismo existente no Brasil. Isso 

porque “[...] o conhecimento das histórias e culturas daqueles que vieram escravizados 

para o Brasil permitirá uma compreensão mais precisa de suas contribuições para a 

sociedade brasileira”
75

.  

                                                                 
71

 LIMA, Mônica. op. c it. 2009, p. 152. 
72

 Idem, p. 152-153. 
73

 Idem, p. 153-154. 
74

 SOUZA, Marina de Mello e. História da África: um continente de possibilidades. In: GONTIJO, 

Rebeca; MAGALHÃES, Marcelo de Souza; ROCHA, Helenice Aparecida Bastos (Orgs.). A escrita da 

história escolar: memória e historiografia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. P. 170. 
75

 Idem, p. 176. 



28 
 

Buscando um maior conhecimento das heranças afro-brasileiras na sociedade 

brasileira, caminhamos para a “[...] afirmação do Brasil como uma sociedade 

multicultural”
76

.  

Conhecendo a África como um espaço que teve “[...] civilizações que 

contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da humanidade”, com, por 

exemplo, “[...] as contribuições do Egito para a ciência e filosofia ocidentais”
77

, 

podemos avançar para a superação da visão do continente como relacionado 

exclusivamente com a natureza. Acredito, como argumenta Souza
78

, que avançando no 

sentido de vermos a África além dos estereótipos produzidos sobre ela, podemos 

contribuir para mudar a própria visão do papel do negro na sociedade brasileira, 

avançando para a construção de uma imagem positiva, diferente da imagem 

historicamente desvalorizada. 

Abri o capítulo dizendo acreditar ser necessário expor de maneira mais 

aprofundada as razões da escolha das animações selecionadas para análise nesse 

trabalho. Já no início disse que o fato de todas se passarem no continente africano era a 

razão essencial para escolha. Agora, a partir de toda a exposição feita nesse momento, 

penso ser possível compreender o motivo de a base de sua escolha ter sido elas serem 

ambientadas na África. 

Estarem inseridas no continente nos permite as utilizar nas aulas de História da 

África. Se as três animações mais famosas, O Rei Leão, Tarzan e Madagascar 2, nos 

servirão de ponto de partida para o debate sobre os estereótipos existentes, a animação 

Zarafa funcionará como ferramenta auxiliar para trabalhar a História da África de 

maneira diferente, tratando de avançar no seu conhecimento. Como nos diz Souza
79

, “se 

o racismo e o evolucionismo reprimiram por muito tempo o interesse pelo estudo de 

assuntos africanos, a luta para ultrapassá-los tornou obrigatório o seu ensino”.  

Trabalhar com animações que estejam ambientadas na África é uma decisão 

tomada com desejo de utilizá-las para pensar aulas que também tenham como pano de 

fundo o objetivo de combater o racismo. 
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2.2 História da África nos livros didáticos 

 

Ao pensar na exibição desses filmes em sala de aula, tenho como objetivo os 

utilizar em aulas direcionadas ao público infantil, especificamente do 6º Ano do Ensino 

Fundamental. Acredito que, nessa faixa etária, os alunos “[...] tendem a interpretar como 

verdadeiras as descrições de lugares, atitudes e modos de vida que não tem 

conhecimento prévio.”
80

. Uma base para essa crença são as respostas dadas pelos alunos 

sobre o quanto os filmes influenciaram ao longo de suas vidas na formação de uma dada 

concepção sobre o que existia no continente africano. 

Se o cinema tem a capacidade de influenciar na maneira como o público forma 

uma dada concepção sobre a África, considero que podemos enxergar mais uma 

importância no ensino de História da África nas escolas. A partir das aulas, podemos 

descontruir a imagem existente nos que já tiveram contato com tais filmes ou com 

outros que também partam da premissa de que o continente africano é sua natureza – e 

encontrar filmes que partem desse estereótipo não é missão difícil –, mas podemos 

também auxiliar na construção de um conhecimento maior sobre a História da África.  

Tal conhecimento, quando do consumo de bens culturais como as animações 

aqui tratadas, que destoem da realidade que eles já estudaram sobre o continente, torna-

se forte ferramenta para análise crítica de tais bens. Uma pessoa que já conhece, de 

antemão, a existência de culturas e sociedades africanas, pode imediatamente, quando 

em contato com filmes que reproduzam estereótipos que negam ou esquecem tais 

existências, acender um sinal de alerta quanto ao que está sendo transmitido naquele 

filme.  

Entendendo que os livros didáticos são “[...] os mais usados instrumentos de 

trabalho integrantes da „tradição escolar‟ de professores e alunos [fazendo] parte do 

cotidiano escolar há pelo menos dois séculos”
81

 e que “[...] continuam sendo usados no 

trabalho diário das escolas em todo país”
82

, proponho uma análise sobre quatro dos sete 

livros didáticos mais distribuídos para os anos finais do Ensino Fundamental – entre 

aqueles aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2017.  

O objetivo será encontrar qual é o conteúdo relativo a História da África que 

chega ao âmbito escolar pelos livros didáticos. A partir desse diagnóstico, as animações 
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nos servirão para expandir o conteúdo abordado em sala. A ausência de determinados 

assuntos nos livros não deve ser elemento impedidor do trabalho do professor e 

impossibilitar que ele aprofunde o ensino de História da África. As animações são uma 

proposta que pode permitir um passo além. 

A partir dos dados disponíveis no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), selecionei o primeiro, o segundo, o quarto e o sétimo lugares 

entre os mais livros mais distribuídos no Brasil.  

Pautarei a análise do conteúdo sobre África a partir dos assuntos propostos pelas 

“diretrizes” citadas anteriormente. Através dela, espero conseguir perceber se o 

conteúdo presente nesses livros destinados ao 6º Ano do Ensino Fundamental cobre a 

proposta das diretrizes.  

Quando trata do ensino de História da África, as diretrizes orientam a abordagem 

a partir dos seguintes temas: 

 

Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da 

miséria e discriminações que atingem o continente, nos tópicos  pertinentes 

se fará articuladamente com a história dos afrodescendentes no Brasil e serão 

abordados temas relativos: – ao papel dos anciãos e dos griots como 

guardiões da memória histórica; – à história da ancestralidade e religiosidade 

africana; – aos núbios e aos egípcios, como civilizações que contribuíram 

decisivamente para o desenvolvimento da humanidade; – às civilizações e 

organizações políticas pré-coloniais, como os reinos do Mali, do Congo e do 

Zimbabwe; – ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos escravizados; – 

ao papel de europeus, de asiáticos e também de africanos no tráfico; - à 

ocupação colonial na perspectiva dos africanos; – às lutas pela independência 

política dos países africanos; – às ações em prol da união africana em nossos 

dias, bem como o papel da União Africana, para tanto; – às relações entre as 

culturas e as histórias dos povos do continente africano e os da diáspora; – à 

formação compulsória da diáspora, vida e existência cultural e histórica dos 

africanos e seus descendentes fora da África; – à diversidade da diáspora, 

hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia; – aos acordos políticos, 

econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da 

diáspora. [...] O ensino de Cultura Africana abrangerá: – as contribuições do 

Egito para a ciência e filosofia ocidentais; – as universidades africanas 

Timbuktu, Gao, Djene que floresciam no século XVI; – as tecnologias de 

agricultura, de beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações 

trazidas pelos escravizados, bem como a produção científica, artística (artes 

plásticas, literatura, música, dança, teatro), política, na atualidade
83

. 

 

No que se refere ao conteúdo tradicionalmente abordado no 6º ano, podemos 

destacar essencialmente os seguintes tópicos dentro das diretrizes: a) o papel dos 

anciãos e dos griots como guardiões da memória histórica; b) a história da 

ancestralidade e religiosidade africana; c) os núbios e os egípcios; d) as contribuições do 
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Egito para a ciência e filosofia ocidentais. Dentre todos os tópicos indicados, esses 

parecem ser os que mais se enquadram dentro do conteúdo programático rotineiramente 

destinado ao 6º ano nas escolas. 

O primeiro livro didático analisado é o mais distribuído segundo os dados do 

FNDE: História: sociedade e cidadania, de Alfredo Boulos Júnior. Já no início do livro, 

em capítulo referente à Cultura, Patrimônio e Tempo
84

, enxergamos a busca por seguir 

a orientação das diretrizes quando estas falam sobre o “[...] reconhecimento e igual 

valorização das raízes africanas na nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e 

asiáticas”
85

.  

O autor, no subtítulo A valorização das matrizes africana e indígena, dentro do 

capítulo citado acima, afirma que “[...] durante muito tempo valorizou-se apenas os bens 

culturais inspirados em modelos europeus”
86

 demonstrando conexão com as diretrizes, 

que apontam para a constante valorização das raízes europeias em nossa cultura, 

ignorando ou pouco valorizando outras
87

. No mesmo trecho, Boulos Júnior escreve que 

“[...] nas últimas décadas, passou-se a valorizar também os bens culturais ligados a 

outros grupos humanos, como os indígenas e os africanos, igualmente importantes na 

formação da sociedade brasileira”
88

. A escrita do autor claramente se aproxima das 

orientações expostas pelas diretrizes quanto à uma valorização geral das influências que 

formam nossa sociedade. 

Quanto aos núbios e aos egípcios, o autor também segue os pressupostos 

indicados pelas diretrizes. A primeira frase do capítulo que trata do Egito Antigo é uma 

pergunta: “Você sabe em que continente fica o Egito?”
89

. No livro destinado ao 

professor, as orientações dadas no início do capítulo são para que o professor comece 

pela localização do Egito, “[...] já que, por diversos motivos, ele quase nunca é 

associado à África”
90

. Com tal indicação, o autor se mostra no caminho prescrito pelas 

diretrizes, quando, indicando que se demonstre o Egito Antigo como parte da África, 

contribui para mostrar o continente com capacidade de protagonismo.  

Entretanto, apesar de falar sobre os rituais de mumificação, não é feita nenhuma 

conexão entre esse processo e as contribuições dadas por ele nos avanços da medicina e 
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da ciência, fugindo da proposta das diretrizes de buscar assinalar as contribuições dadas 

pelo Egito Antigo para esses avanços. Apesar de apresentar a escrita no Egito, o autor 

também não faz, no capítulo, nenhum tipo de conexão entre o Egito e suas contribuições 

para a filosofia ocidental.  

No tocante a Núbia, Bolos Júnior dá destaque à participação da mulher na 

política. Tal destaque pode auxiliar na desconstrução da imagem da África enquanto 

continente atrasado. Se na civilização ocidental o machismo foi marcante ao longo de 

séculos de história – lembremos que o direito ao voto feminino no Brasil chegou apenas 

na década de 1930 –, na África a participação feminina na política é destacada no livro 

como existente já no período antes de Cristo.   

Sobre o papel dos griots e dos anciãos e sobre a história da ancestralidade e 

religiosidade africana, o livro, entretanto, silencia. Comenta-se apenas sobre a 

religiosidade egípcia, mas, de maneira geral, percebe-se que o livro tende a destacar 

mais aspectos políticos de organização estatal e comerciais das civilizações egípcia e 

núbia, deixando de lado aspectos mais relacionados a uma questão cultural. Cabe 

ressaltar que parto aqui do entendimento de cultura como as “[...] formas de organização 

do trabalho, da casa, da família, do cotidiano das pessoas, dos ritos, das religiões, das 

festas etc.”
91

. Se a organização do trabalho pode até ser vista como ressaltada, o 

cotidiano, os ritos e as festas não são aspectos retratados.  

O segundo livro didático mais distribuído segundo os dados do FNDE é uma 

obra coletiva, que tem Maria Raquel Apolinário como editora responsável. O livro 

Projeto Araribá, assim como o de Boulos Júnior, também possui um capítulo destinado 

exclusivamente ao Egito e aos reinos da Núbia. Nas partes que abordam ambas 

temáticas, o início dos textos os localiza geograficamente.  

Apesar de não dar nenhum aparente destaque quanto a isso dentro dos textos 

destinados ao aluno, na parte destinada ao professor, ao justificar a importância do tema, 

o livro assinala que:  

 

O conhecimento sobre a história e a cultura dos povos africanos é 

especialmente significativo entre nós, dadas as conexões entre a história do 

Brasil e a da África [...] e a presença marcante dos afro-descendentes na 

formação do povo brasileiro e de sua cultura. Trata-se, também, de um passo 

importante no esforço de deslocar o ensino da história, na educação básica, 
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da perspectiva eurocêntrica que até recentemente privilegiava os povos da 

Antiguidade ocidental, para uma perspectiva multicultural
92

. 

 

Assim como no livro analisado anteriormente, a religião egípcia é analisada de 

forma destacada dentro do Projeto Araribá. Nele, o capítulo sobre o Egito faz uma 

maior abordagem não somente sobre as formas de trabalho, mas também acerca do 

cotidiano, quando traz subtítulos como A vida dos camponeses, Outros ofícios no Egito 

Antigo e Homens e mulheres na terra dos faraós
93

. O livro também aborda que “[...] as 

mulheres egípcias tinham direitos que inexistiam na maior parte das civilizações 

antigas”
94

. Novamente, vemos destaque para essa questão na África. Tal destaque é 

reiterado ao tratar dos reinos da Núbia, em subtítulo chamado O poder das mulheres em 

Méroe
95

. 

Da mesma maneira que o livro de Boulos Júnior, o Projeto Araribá fala sobre os 

rituais de mumificação, mas sem conexão entre esse processo e as contribuições dadas 

por ele nos avanços da medicina e da ciência. Do mesmo modo, também apresenta a 

escrita no Egito, mas sem fazer conexões com contribuições para a filosofia ocidental.  

É possível notar que tanto o livro de Boulos Júnior como o organizado por 

Apolinário têm abordagens próximas no tratamento dado aos assuntos referentes ao 

Egito e a Núbia, indicados pelas “diretrizes” como conteúdos a serem trabalhados. 

Ambos não abordam o papel dos anciãos e dos griots. Tampouco falam de outros tipos 

de religiosidade além da egípcia. Esse segundo livro parece ficar um passo atrás do 

primeiro, visto que não toca, por exemplo, na temática da valorização dos bens culturais 

ligados aos africanos na formação da sociedade brasileira. 

O quarto livro mais distribuído dentre os selecionados pelo PNLD, escrito por 

Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino possui características distintas dos analisados 

anteriormente. Intitulado Projeto Mosaico, ele também possui capítulos tratando do 

Egito e Núbia. Entretanto, a abordagem dá um passo mais avançado no caminho de uma 

aproximação dos tópicos propostos pelas diretrizes.  

No capítulo que versa sobre o Egito
96

, segue-se a tradicional exposição sobre a 

organização estatal abordando também as formas de trabalho. Entretanto, ao tratar da 
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técnica de mumificação, o livro aborda algo que os dois anteriores não haviam citado: a 

conexão da mumificação às contribuições do Egito para o desenvolvimento da ciência 

ocidental. O livro categoricamente afirma que a prática da mumificação “[...] permitiu 

aos egípcios desenvolver o conhecimento da anatomia humana. Isso favoreceu o avanço 

da Medicina e o surgimento de especialistas em várias áreas”
97

.  

Além de tratar sobre a contribuição do Egito para a ciência, o livro adiciona que 

os egípcios “[...] também desenvolveram a Astronomia e a Engenharia”
98

. Ainda no 

capítulo referente ao Egito, duas páginas
99

 abordam a igualdade de gênero e valorização 

da mulher, citando a participação das mesmas na sociedade. Sobre a questão da 

contribuição para a filosofia ocidental, entretanto, não há referência. 

Apesar disso, a obra se mostra um passo adiante se comparada as anteriores. No 

capítulo seguinte, intitulado África Antiga: diversidade de povos e reinos
100

, os autores 

fazem uma abertura interessante: “Muitas vezes falamos em África como se existisse 

uma cultura única em todo o enorme continente. Mas a grande marca africana é a 

diversidade: de culturas, idiomas, costumes, práticas e organizações sociais, econômica 

e política”
101

. Esse início já permite pensar o continente africano a partir da diversidade 

e da capacidade de inventividade e protagonismo lá existentes.  

Além de propor essa reflexão, o livro traz um box tratando exclusivamente das 

religiões tradicionais africanas. Se nos anteriores o que se via sobre religião na África 

era a egípcia, no Projeto Mosaico, contudo, outras diferentes crenças religiosas são 

apresentadas. No box aprofunda-se o conhecimento sobre elas:  

 

As religiões tradicionais africanas costumam cultuar os animais e os 

elementos da natureza [...], que para eles são dotados de alma. [...] Cultuam 

também os seus ancestrais, a fim de que eles projetam os grupos familiares. 

Oferecem sacrifícios e participam de rituais para alcançar algo desejado [...]. 

Em geral, [...] acreditam na existência de um deus criador do Universo e dos 

seres humanos. [...] Além dos criadores, várias outras divindades, 

representantes da natureza, são cultuadas pelas religiões tradicionais 

africanas.
102

. 

 

O livro consegue fugir do estudo apenas relacionado ao Egito quando aborda as 

das crenças iorubás, comenta sobre os orixás, as crenças fon e os vodus, por exemplo. 
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Em novo box
103

, os griots, que não haviam sido nem mesmo citados nos livros 

analisados anteriormente – e que as diretrizes apontam como um dos tópicos a serem 

abordados no ensino de História da África –, são apresentados. O box sobre eles 

assinala que são “[...] pessoas responsáveis por guardar e transmitir oralmente a história 

do seu povo. São excelentes contadores de histórias e têm grande capacidade de 

memorização”
104

.  

Colaborando na formação de outra visão sobre a África, vista em perspectiva 

positiva, os autores trazem uma importante afirmação que pode gerar reflexão no aluno-

leitor: “Nós, que vivemos em sociedades de transmissão escrita, onde o livro parece ter 

mais importância que a palavra falada, temos muito a aprender com esses povos”
105

. A 

partir de tal afirmação, os griots não somente são apresentados como parte da história 

do continente africano, mas também parte-se da premissa que estudar a história deles é 

capaz de nos ensinar. Ou seja: algo relacionado com o continente africano é capaz de 

nos ensinar! Os povos que durante tanto tempo foram tratados como sem história, 

estagnados, sem capacidade de desenvolvimento, tem agora histórias que são 

apresentadas como tendo capacidade de nos ensinar!  

É perceptível a busca por avançar no ensino de História da África em 

perspectiva que visa amplificar o conhecimento sobre a cultura do continente de forma a 

estuda-lo “[...] em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e discriminações 

que atingem o continente”
106

. 

O quarto e último livro analisado é também fruto de uma coletividade: Ronaldo 

Vainfas, Jorge Ferreira, Sheila de Castro Faria e Daniela Buono Calainho assinam o 

Historia.doc, sétimo livro mais distribuído segundo o FNDE. 

Apesar de não contar com nenhum capítulo que trate especificamente sobre a 

Núbia, existe um exclusivo sobre o continente africano, intitulado Na África, nossos 

antepassados
107

, independente do que aborda o Egito Antigo. Os autores problematizam 

a ideia de o continente ter sido visto, por muito tempo, como sem história. Assinalam 

também que as teorias que partilham de tal visão são teorias racistas criadas 

especialmente durante a exploração e colonização europeia.  
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Após tal problematização e de marcar posição quanto a África ser um continente 

dotado de história, o livro afirma que “as sociedades africanas do passado têm histórias 

de vitórias e derrotas, da vida cotidiana de mulheres e homens, com seus sonhos, 

recordações e costumes, assim como a história de todas as sociedades humanas”
108

. Tal 

afirmação ajuda a derrubar preconceitos quanto ao continente. Na sequência, se faz toda 

uma exposição sobre as regiões e formas de organização social na África, tratando sobre 

o Saara, sobre as savanas e florestas e o sul do Saara. 

Em subtítulo que fala especificamente sobre o banto, os autores fazem um box 

conectando tal tronco linguístico com palavras utilizadas até hoje no Brasil. Moleque, 

canjica e banguela são citadas como exemplos de palavras de origem africana utilizadas 

por nós. Tal apontamento ajuda na percepção de que a formação cultural brasileira se 

deu através de diferentes influências, dentre as quais aquela advinda da África. Perceber 

essa influência pode auxiliar a atingir um dos objetivos da lei 10.639, quando esta 

propõe ampliar a percepção da cultura negra e do negro na formação da sociedade 

nacional. Apesar de não estar em consonância com as diretrizes quanto a exposição 

sobre o papel dos griots e sobre a religiosidade africana, acredito que o capítulo auxilia, 

da sua maneira, no cumprimento dos objetivos desejados pela lei. 

O capítulo que trata sobre o Egito
109

 também foge das indicações das diretrizes 

quanto à abordagem da influência egípcia para a ciência e a filosofia ocidentais. Apesar 

de o livro tratar sobre a mumificação e a escrita egípcia, o foco do capítulo é mais 

relacionado à organização política e social, junto à religiosidade egípcia.  

Tendo analisado os quatro livros didáticos selecionados, percebemos que todos 

eles se aproximam do proposto pelas diretrizes em alguns pontos, mas também se 

afastam em outros. Aquele que aborda o maior número de aspectos dentre aqueles 

propostos pelas diretrizes é o Projeto Mosaico, de Cláudio Vicentino e José Bruno 

Vicentino. Entretanto, buscarei fugir da tradicional “regra” de análise de livros 

didáticos, onde “as críticas [...] apontam para muitas de suas deficiências de 

conteúdo”
110

. Concordo com Bittencourt quando a autora afirma: 

 

[...] o problema de tais análises reside na concepção de que seja possível 

existir um livro didático ideal, uma obra capaz de solucionar todos os 

problemas do ensino, um substituto do trabalho do professor. O livro didático 
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possui limites, vantagens e desvantagens, como os demais materiais dessa 

natureza. É nesse sentido que precisa ser avaliado
111

. 

 

As obras analisados aqui poderiam ter deficiências de conteúdo apontadas? Sim! 

Entretanto, acredito que, de maneira geral, todas colaboram para o crescimento do 

ensino de História da África, em consonância com a lei 10.639. Penso que os livros 

trazem para os professores materiais auxiliares para seu trabalho. Como citado 

anteriormente, o livro didático não é um substituto do professor. Pelo contrário, o 

professor fundamental é para o total aproveitamento do livro didático. 

Dessa maneira, penso que todos os livros aqui analisados possuem elementos 

que podem auxiliar o professor no ensino sobre a História da África. Entretanto, o 

objetivo maior da análise foi apenas perceber qual é o conteúdo relativo a história do 

continente africano presente em alguns dos livros didáticos mais distribuídos no Brasil 

dentre os indicados do PNLD e se eles estavam de acordo com as indicações das 

diretrizes ou não.  

A proposta de trabalhar com animações no ensino de História da África pode 

auxiliar a suprimir as ausências de conteúdos observadas nos livros. É com essa 

percepção que proponho o ensino de História da África através de sua utilização. Elas 

colaboram para avançar em reflexões mais profundas sobre preconceitos, estereótipos, 

racismo, senso crítico e, claro, História da África.  
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CAPÍTULO 3: ANIMAÇÕES E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A escolha das animações obedeceu ao critério primordial de se passarem no 

continente africano. É essa a conexão entre todas as animações selecionadas para o 

trabalho. Entretanto, a escolha de Zarafa ocorreu por razões distintas das que me 

fizeram escolher as três mais famosas. 

No caso de O Rei Leão, Tarzan e Madagascar 2, a escolha esteve atrelada ao 

sucesso delas e ao fato de reforçarem o comum estereótipo dado ao continente africano. 

Em análise, perceberemos nelas elementos comuns que reafirmam tal construção. Seu 

estrondoso sucesso, acredito, ajuda nessa perpetuação. 

Como já citado em capítulo anterior, O Rei Leão foi a maior bilheteria do seu 

ano de lançamento, 1994. Tarzan ficou em quinto lugar em 1999. Madagascar 2 

alcançou o sexto posto de 2008. Todas essas animações foram sucesso de público em 

sua época e continuam sendo até hoje. Sinal disso é que na pesquisa realizada para esse 

trabalho, 93.7% dos alunos responderam já terem assistido Madagascar 2, animação 

mais recente dentre as três dos grandes estúdios. Contudo, apesar de Tarzan e O Rei 

Leão serem anteriores ao nascimento da grande maioria dos alunos que responderam às 

perguntas, ainda assim foram assistidas por grande parte deles: 89.3% responderam ter 

assistido Tarzan e 84.8% responderam ter assistido a mais antiga delas, O Rei Leão.  

A animação que está fora do grande circuito cinematográfico, Zarafa, foi 

escolhida por razões opostas. Zarafa não reafirma estereótipos sobre o continente 

africano, mas se refere a eles, ironiza-os. O filme lançado em 2012 foi visto por apenas 

1.5% dos alunos que responderam ao questionário. Quatro entre 270 viram o filme. 

Onze responderam já ter ouvido falar nele. Outros 259 responderam nunca nem mesmo 

ter ouvido sobre aquele que é o mais recente filme entre todos os citados no 

questionário.  

Zarafa não figura na lista das dez maiores bilheterias do seu ano de lançamento. 

O décimo filme da lista arrecadou mundialmente US$ 654 milhões. Zarafa, por sua vez, 

arrecadou US$ 630 mil. Em lista sem considerar a inflação ao longo dos anos, O Rei 

Leão, de 1994, fica na 31ª posição entre as maiores bilheterias de todos os tempos. 

Madagascar 2 fica em 128º lugar. Tarzan ocupa a 214ª colocação. Zarafa ocupa o 

11.032º lugar. Na lista que indica as maiores bilheterias de todos os tempos 

considerando apenas animações, O Rei Leão ocupa a 6ª posição. Madagascar 2 fica na 

29ª. Tarzan ocupa o 53º posto. Zarafa, o 481º.  
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A escolha de Zarafa não se deu por seu sucesso, mas pelo oposto. A animação 

que não reafirma estereótipos, mas aborda culturas e sociedades africanas, é justamente 

a que é produzida fora do grande circuito cinematográfico, que não está na lista das 

grandes bilheterias, que não teve grande divulgação e que não foi assistida pelos alunos.  

 

3.1 Analisando a África Animada 

 

Nossa análise se inicia, então, pelos filmes mais famosos. O primeiro filme a ser 

analisado é de mais rápida análise. Na cena inicial de O Rei Leão, com a canção Circle 

Of Life ao fundo, podemos perceber de onde vêm algumas das características mais 

apontadas pelos alunos que responderam ao questionário. Fauna/flora foi segunda 

principal característica apontada pelos alunos como uma das demonstradas nos filmes. 

A primeira cena do filme se trata exclusivamente disso: fauna e flora.  

A vida selvagem/animal, apontada como a principal característica apresentada 

nos filmes pelos alunos, é demonstrada logo na segunda cena, quando assistimos ao 

diálogo entre Mufasa e Scar. Crianças que, como já citado, tendem a ter um olhar 

crédulo que entende os filmes como fonte de verdades, ao assistirem O Rei Leão podem 

ter, em seu imaginário, um reforço dessa imagem tradicionalmente produzida sobre o 

continente africano. Ao longo de todo o filme, não há um único momento que apareça 

uma pessoa, por exemplo.  

Existem diversos outros filmes, não necessariamente ambientados na África, que 

se passam exclusivamente com diálogos de animais. Entretanto, quando se trata de 

África, que já tem rotineiramente um estereótipo que desvaloriza as diferentes culturas 

lá existentes, podemos perceber que o filme acaba por reforçar tal estereótipo que 

associa o continente apenas com a vida selvagem, com a fauna/flora e com suas belezas 

naturais. 

O Rei Leão foi escolhido para ser um dos filmes analisados aqui por isso: todo o 

filme se passa exclusivamente na natureza, com animais, o que pode colaborar com o 

reforço dessa imagem. Foram 75.2% dos alunos que responderam ao questionário 

dizendo que as características dos filmes influenciaram, em dado momento, na visão 

que eles tinham sobre o continente africano.  

 O segundo filme a ser objeto de análise é Tarzan. Diferente de O Rei Leão, que 

só traz animais ao longo de todo o filme, Tarzan possui seres humanos durante seu 

desenrolar, a começar pelo próprio personagem principal.  
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No início do filme, Tarzan e sua família passam por uma tempestade e se veem 

perdidos em uma terra para eles desconhecida: a África. Os pais de Tarzan morrem 

enquanto ele ainda é um bebê. A partir de então, ele passa a ser criado pelos gorilas e a 

viver como um deles, inclusive andando como se um fosse. 

O homem perdido e criado na África vive como um gorila. Após a morte dos 

pais de Tarzan, o primeiro momento onde aparecem homens que vivem como seres 

humanos e não como animais é quando aparecem os ingleses Professor Porter, Jane e 

Clayton. A primeira fala de Clayton no filme é que o cenário em que eles estão o lembra 

de um safári que ele guiou em Zambezi, cidade da Zâmbia. A primeira fala de Jane, por 

sua vez, indica que ela e seu pai estão naquela expedição com o objetivo de estudar 

gorilas.  

Tais falas iniciais, acredito, dão base à imagem de uma África selvagem, cheia 

de curiosidades a serem descobertas. No primeiro contato de Jane com Tarzan, ela se 

refere a ele como um selvagem. Em outro momento, o Professor Porter se refere a 

Tarzan como um homem sem idioma e sem comportamento humano. Ainda que de 

maneira ingênua, o cenário que é retratado e a própria imagem de Tarzan, homem 

criado na África, como um selvagem, auxiliam na reafirmação dos estereótipos sobre o 

continente africano. Sem história, sem cultura, relacionado com a vida selvagem, com a 

fauna e a flora. 

Em determinada cena, rápida, mas simbólica, que se passa durante o período em 

que Jane e Professor Porter estão “inserindo” Tarzan no mundo deles, o personagem 

principal aparece olhando para um mapa da África. Clayton, por sua vez, coloca a 

imagem de um gorila em cima do mapa, circunda a África e aponta para o gorila. Tal 

cena pode retratar Clayton pedindo para Tarzan o mostrar onde estão os gorilas na 

África. Mas também pode indicar indiretamente que a África é um continente 

relacionado com animais. Ajuda a pensar dessa maneira o fato de todos os seres 

humanos que aparecem no filme, ambientado na África, serem exclusivamente 

britânicos e brancos.  

Em outra cena, Jane convida Tarzan para voltar com eles para a Inglaterra 

dizendo que o lugar dele é lá, com pessoas. Em um dos momentos finais, o Professor 

Porter insiste para que Jane fique com Tarzan na África. Novamente ela diz ser a 

Inglaterra seu lugar, com pessoas. Não existiriam pessoas na África? 

Qual o impacto que um filme direcionado ao público infantil pode criar no 

imaginário deste público sobre o que é o continente africano? Esse impacto se relaciona 
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com a tal construção de estereótipos, amplificadas pelas animações analisadas dentro do 

grupo das três mais famosas.  

Desse grupo, resta a análise de Madagascar 2. Um fato necessário de ser 

destacado sobre o filme é: ele se inicia na África, mostrando Alex, o leão, ainda bebê. 

Durante todo o tempo que o filme se passa na África, vemos exclusivamente fauna e 

flora. Alex acaba em uma caixa, após ser capturado, que viaja pelo mar entre a África e 

Nova Iorque. A partir do momento que o filme chega aos Estados Unidos vemos 

construções: a Estátua da Liberdade, o Zoológico e diversos prédios são exemplos. Uma 

vez que o filme volta para a África e Alex e seus companheiros por lá chegam, nada de 

construções ou cidades. Voltamos a imagens de fauna e flora exclusivamente.  

No momento em que aparecem pessoas na África, estas não são locais. São 

turistas, que foram à África e lá estão fazendo um safari para conhecer a fauna e flora 

da região. Ou seja: no momento em que vemos pessoas na África, estas não são 

africanas e nem foram lá pra ver algo que não a natureza. Em dado momento do filme, 

Nona, a conhecida senhora que briga com Alex já no início, aparece fazendo uma 

espécie de apologia à Nova Iorque. Nona diz que eles, turistas nova-iorquinos perdidos 

na selva, podem vencer a natureza ou serem vencidos por ela. Contudo, eles, sendo 

nova-iorquinos, conseguem vencer a selva de concreto, então seriam também capazes 

de vencer em qualquer lugar, inclusive na selva que se deparam na África. 

Outro momento que julgo marcante é aquele no qual os animais começam a 

escavar o chão procurando por água, em falta por conta da represa construída pelos 

nova-iorquinos. Não a acham. Entretanto, em dada cena, onde Moto Moto está 

escavando, Glória pergunta se havia achado água. Moto Moto responde que não, mas 

que tinha encontrado apenas mais diamantes e ouro. Na pesquisa feita com os alunos, 

52.6% apontaram que uma das características que os filmes dos grandes estúdios lhes 

passavam sobre o continente africano era a das riquezas naturais lá existentes. Nesse 

trecho do filme, creio que o estereótipo da África enquanto um lugar de riquezas é 

reafirmado. Por outro lado, sociedades locais, culturas locais e cidades africanas não 

aparecem em nenhum momento do filme. Tal característica, aliás, é o traço comum aos 

três filmes.  

É a partir de tal percepção que acredito ser possível dizer que as três animações 

colaboram para reforçar a ideia de uma África dominada pela floresta, incapaz de 

desenvolver civilizações.  
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Tendo passado pela análise desses três filmes, podemos analisar o último: 

Zarafa. A cena inicial já marca uma diferença quanto aos anteriores: na primeira cena 

de O Rei Leão, vemos fauna e flora; na de Tarzan, vemos europeus se perdendo em 

meio à “outro mundo”; na de Madagascar 2, vemos Alex crescendo na África – 

novamente, fauna e flora; Zarafa marca, desde o início, sua diferença quanto aos outros: 

aparecem pessoas! E não são pessoas se perdendo em meio ao mundo dos animais, 

como em Tarzan. A primeira imagem de Zarafa é de duas crianças presas para 

escravização, onde Maki, personagem principal, explica para a outra criança que, se eles 

estão ali, é porque aqueles que os prenderam queimaram seu povoado.  

Na sequência, um homem adulto é castigado. A fala do europeu que parece o 

chefe da expedição de aprisionamento para seu funcionário, que castigou o aprisionado, 

é simbólica: “vá com calma, não estrague a mercadoria”. Zarafa, desde o início, já 

levanta a questão de africanos, negros, serem aprisionados para escravidão e serem 

tratados como mercadoria.  

Maki, logo na sequência, consegue fugir e se esconder, virando a noite dentro de 

uma árvore. Ao amanhecer do próximo dia, o filme passa por um avanço temporal, onde 

netos estão sentados ao redor do avô, na mesma árvore, e este os diz que daquela 

maneira havia começado a grande aventura de Maki e seus amigos. O avô, mostrado 

como um contador de histórias, pode ser relacionado por nós com os griots, 

responsáveis pela manutenção da memória local através das histórias contadas pela via 

oral. É exatamente o que faz o avô no filme. Se as animações analisadas anteriormente 

não possuem nenhum momento que possa se relacionar com a cultura local africana, 

Zarafa, já em seus momentos iniciais, assume tal papel.  

Uma das propostas desse trabalho é levantar o senso crítico quanto ao consumo 

de filmes. Curiosamente, uma das falas que o griot diz durante o filme é: “no deserto ou 

em qualquer lugar, nunca se contente com aquilo que você vê. Nunca se contente com 

aquilo que você vê!”. Zarafa, por si só, já estimula o senso crítico no espectador!  

Ao longo do filme e da jornada de Maki e Hassan – personagem que auxilia 

Maki a se salvar de ser recapturado para escravidão –, os dois passam pelas pirâmides 

do Egito, por exemplo, lembrando que é na África que elas estão. Hassan, inclusive, é 

um beduíno, o que mostra que Zarafa avança muito – especialmente se comparado às 

outras animações – na demonstração de características culturais existentes na África.   

Tal avanço também se dá por, em Zarafa, termos a demonstração de cidades na 

África! Se nas animações mais famosas temos uma África exclusivamente relacionada 
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com a natureza, Zarafa traz belas construções – além das pirâmides –, como palácios, 

mostrando que na África existe, sim, desenvolvimento, civilizações, e tudo aquilo que 

as outras animações não ajudam a imaginar que exista no continente.  

Zarafa, aliás, localiza o espectador: o filme tem início no deserto, mas sempre 

deixando claro que o destino de Hassan é Alexandria. Ou seja: o filme se passa 

essencialmente no Egito. A dimensão de localidade auxilia no entendimento de que o 

filme se passa em um país da África, fugindo da dimensão de África como um bloco 

homogêneo. Madagascar 2, por exemplo, tem seu nome original, no inglês, sendo: 

Madagascar. Escape 2 Africa. Em nenhum momento se faz qualquer tipo de localização 

geográfica que dê a dimensão de que a África não é um país, mas sim um continente 

cheio de peculiaridades locais dentro dele.  

A história do filme se passa com os turcos dominando o porto de Alexandria e, 

para buscar a libertação, os egípcios pediriam auxílio ao rei da França. Zarafa, título do 

filme, é o nome da girafa que acompanha Maki desde sua fuga. Ela seria um presente 

dado pelos egípcios ao rei francês na busca por seu auxílio. Estando o porto tomado 

pelos turcos, a única alternativa para enviar Zarafa ao rei da França seria através do 

barco do escravagista que havia prendido Maki, visto que esse tinha boas relações com 

os dominadores. Nesse momento do filme, mais uma demonstração do potencial de 

Zarafa: Hassan, incomodado com tal acordo feito pela alteza egípcia, diz que “não se 

deve brincar com a vida dos homens”, quando a alteza argumenta que Hassan estava 

preocupado com os que estavam dentro do barco – os escravos –, mas tal ação era para 

salvar toda uma cidade.  

Para não dialogar com o escravagista, Hassan consegue convencer a alteza a 

permitir que ele levasse Zarafa até a França em uma viagem de balão, pelo ar, sem 

utilizar do porto, dominado então pelos turcos. Outro ponto interessante que Zarafa nos 

traz: na fuga, Hassan não desejava que Maki fosse junto. O menino se esconde em um 

feno para conseguir ir. Precisando ganhar altitude, Hassan joga do balão duas vacas que 

lá estavam e também o feno. Maki, que estava no feno, cai junto com as vacas em um 

navio pirata comandado por uma mulher! Quem comanda o navio pirata não são 

homens, mas uma mulher, vista como superior e respeitada pelos homens. Zarafa não 

nos serve apenas para avançar no debate sobre África, mas também pode auxiliar no 

debate, por exemplo, sobre igualdade de gênero. 

Zarafa é cheio de peculiaridades. Após a morte das vacas, o griot, que narra a 

história para seus netos, faz uma pequena explicação sobre o budismo, visto que as 
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crianças haviam se entristecido com a morte das vacas. O avô conta, então, que as 

vacas, sendo budistas, reencarnariam na forma de outro animal posteriormente. 

Anteriormente, a realeza egípcia já havia dito à Hassan, quando de sua partida para a 

França: “Que Alá os abençoe!”. Budismo, islamismo... Zarafa é um filme plural, 

multicultural. Se temos como pressuposto utilizar do ensino de História da África para 

colaborar na concepção de que a sociedade brasileira é uma sociedade multicultural, 

dando ênfase a existência de outras contribuições para sua formação que não somente a 

europeia, Zarafa torna-se um possível auxiliar para levantar, também, tal questão da 

pluralidade cultural dentro de um país – no caso do filme, do Egito. 

Mas o que acredito ser um dos pontos altos do filme está no seu fim. Zarafa, a 

girafa, é apresentada a Carlos X, rei da França entre 1824 e 1830. Ele, apresentado na 

animação de forma profundamente caricata, ao vê-la, pergunta o que ela é. Lendo a 

carta escrita pela realeza egípcia pedindo auxílio, o rei diz que não é uma girafa que o 

fará intervir. Maki, então, pede que o rei devolva Zarafa, que já estava enjaulada no 

zoológico de Paris – aliás, quando apresentado o conceito de zoológico pelo griot aos 

netos, esses se entristecem ao saber que é um lugar onde animais vivem enjaulados. É 

nesse ponto que o filme toca em uma questão fundamental: o racismo. O rei, vendo e 

ouvindo Maki, ordena que seja conferida se a jaula dos macacos estava fechada, pois, 

aparentemente, um macaco havia fugido dela. O rei se refere a Maki. Negro, africano e 

chamado por ele de macaco. 

Em cena posterior, um hipopótamo é trazido da África e apresentado ao rei. As 

palavras do rei são: “da África? De novo? Vocês vão acabar esvaziando esse país...”. 

Tais palavras mostram claramente a visão reducionista do continente africano, que aqui 

é satirizada e ironizada: não existe diversidade cultural, não existem sociedades. A 

África vista pelo rei é um só país, não um continente. E retirando de lá os animais, esse 

país seria esvaziado, afinal, animais representam o que existe por lá. O cientista que 

apresenta ela ao rei é responsável por fazer a correção: “É um continente, majestade”.  

Zarafa difere dos demais filmes não apenas por não reforçar estereótipos, mas 

por ironizá-los. O filme faz uma crítica à visão de que a África é um país habitado 

exclusivamente por animais. Pelo contrário, levanta informações sobre culturas e 

sociedades lá existentes. Mostra palácios, aborda a diversidade religiosa existente, toca 

de maneira crítica na escravização de negros africanos, mostra o papel de um griot... 

Apresenta uma África diferente da demonstrada pelas outras animações aqui estudadas. 
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Faz o contraponto delas. Possibilita um maior conhecimento sobre o que é o continente 

africano.  

Tendo completado as análises das animações, nosso próximo passo é: como 

propor uma atividade em sala de aula as utilizando para tratar sobre o ensino de História 

da África? 

 

3.2 Proposta didática: Ensino de África a partir de animações 

 

Para atuar contra a construção de uma África estereotipada nas crianças, penso 

em um projeto envolvendo cinema e História para ser colocado em prática no 6º Ano do 

Ensino Fundamental. No capítulo anterior, analisei diferentes livros didáticos 

concluindo que eles possuem deficiências, mas que podem contribuir para o ensino de 

História da África.  

Na minha proposta, utilizo um dos livros analisados como base para a aula 

expositiva.  Projeto Mosaico, de Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino foi o que 

mostrou maior proximidade com os pressupostos das “Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana”. As animações funcionarão como complementares ao 

trabalho desenvolvido. Elas servem para ampliar as opções didáticas e também 

funcionam como elemento para desenvolver o senso crítico.  

Pensarei esse projeto considerando que a maior parte dos professores tem pouca 

disponibilidade de tempo para fazer um trabalho aprofundado sobre um determinado 

assunto. A enorme quantidade de tópicos existentes dentro dos conteúdos programáticos 

anuais nos impedem de destinar muitas aulas para o mesmo assunto. Considerarei que o 

professor tem a sua disposição cem minutos de aula por semana. Diante disso, não creio 

ser possível exibir quatro filmes inteiros. 

Na primeira das aulas destinadas à África, os primeiros oitenta minutos seriam 

destinados à parte que podemos chamar de aula expositiva. Entretanto, essa parte 

expositiva, diferente de um monólogo onde somente o professor reproduz seu discurso, 

buscaria, a todo o momento, o diálogo com os alunos. Esse diálogo busca dois 

objetivos: a) construir o conhecimento de forma conjunta, através da participação dos 

alunos; b) tornar uma aula de oitenta minutos mais fluida para o sexto ano, 

considerando a dificuldade de alunos dessa série permanecerem compenetrados ao 

longo de oitenta minutos.  
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O conteúdo abordado seria próximo ao proposto no capítulo África Antiga: 

diversidade de povos e reinos
112

, que dá destaque, por exemplo, aos griots. 

Essencialmente, a busca seria por demonstrar a diversidade como grande marca presente 

no continente africano. Como o próprio capítulo diz: diversidade de culturas, idiomas, 

costumes, práticas e organizações sociais, econômicas e políticas
113

. Nesse momento, 

acredito que também seria necessária uma breve contextualização referente a questão da 

escravidão. 

Os últimos vinte minutos seriam dedicados a uma conversa visando levar os 

alunos a uma reflexão sobre como eles consomem filmes. Discutir se são espectadores 

passivos, utilizando do termo de Bittencourt
114

, ou se de alguma forma desacreditam do 

que estão assistindo. A ideia é propor que os alunos reflitam sobre como eles captam as 

informações das imagens cinematográficas. Ao encerrar a aula, proponho pedir que os 

alunos trouxessem para a próxima semana um resumo sobre a parte expositiva da aula. 

Esse pedido visa a produção de resumos que falem sobre a diversidade de culturas e 

organizações sociais apresentadas na aula expositiva. Uma vez que produzam esse 

material, os alunos começarão a construção de uma imagem plural do continente. 

A próxima aula seria iniciada com o anúncio da exibição de trechos de filmes. 

Na preparação da aula, acredito ser necessário “[...] subdividir o filme em vários blocos, 

em pequenas cenas, atendendo a interesses de conteúdo”
115

. Sendo difícil ter tempo para 

exibir quatro filmes completos, a desmontagem nos permite selecionar apenas 

determinadas cenas essenciais dos quatro filmes.  

Entretanto, antes da exibição das cenas, é fundamental apresentar qual a razão 

disso. O objetivo é propor “[...] leituras mais ambiciosas além do puro lazer [...], 

incentivando o aluno a se tornar um espectador mais exigente e crítico, propondo 

relações de conteúdo/linguagem do filme com o conteúdo escolar”
116

. Deve ficar claro 

que, além do lazer, os trechos nos ajudarão a tratar sobre o assunto da aula: história da 

África.  

De forma breve, penso que se deve instruir a turma a que percebam, a partir dos 

trechos, como o continente africano é demonstrado. Creio que toda essa parte inicial de 
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propor a relação dos filmes com o atual conteúdo escolar se estenda por no máximo 

vinte minutos. 

Os próximos setenta minutos seriam destinados à exibição dos trechos 

selecionados. Em O Rei Leão, seriam apresentadas apenas as cenas iniciais, onde são 

demonstradas a natureza e os animais. Em duas cenas, conseguimos perceber como é 

toda a ambientação do filme. Com a exibição de Tarzan, poderíamos levantar a questão 

da diferença quanto ao primeiro filme no que tange a existência de seres humanos. Em 

Tarzan, eles existem. Entretanto, apenas europeus. Para tal contraposição, poderíamos 

apresentar algumas das cenas analisadas previamente nesse trabalho, como por 

exemplo: a) a da criação de Tarzan junto aos gorilas; b) a de Tarzan olhando o mapa de 

África e Clayton mostrando a foto do gorila apontando para o mapa; c) os momentos 

nos quais o barco inglês chega para levar de volta da África o Professor Porter, Jane e 

Clayton, mostrando que em um filme passado na África, os seres humanos que 

aparecem são exclusivamente ingleses; d) o momento onde Jane tenta convencer Tarzan 

a ir com ela para a Inglaterra, onde seria seu lugar, junto com pessoas.  

Os trechos de Madagascar 2 seguiriam a mesma ideia de seleção visando 

demonstrar os estereótipos que são mostrados nos filmes. Poderíamos utilizar, por 

exemplo, as seguintes cenas: a) a criação de Alex na África, onde aparecem apenas 

animais e a natureza, contrastando com sua chegada a Nova Iorque, quando logo 

aparecem construções; b) o momento onde aparecem pessoas no filme, que são os 

turistas, deixando africanos de fora; c) o momento onde Moto Moto, cavando o chão em 

busca de água, diz só encontrar mais diamantes e ouro. 

Para apresentar todos esses pequenos trechos dessas três animações, 

utilizaríamos trinta e cinco dos setenta minutos destinados à exibição. Outros trinta e 

cinco seriam exclusivos para trabalhar com Zarafa. O número de cenas selecionadas 

seria maior do que das animações anteriores. Em Zarafa, poderíamos selecionar, por 

exemplo: a) a cena inicial, quando o escravagista se refere ao escravos como 

mercadorias; b) a cena onde o avô começa a contar a história de Maki aos seus netos, 

associando-o com os griots; c) a cena onde o avô fala sobre o “nunca se contentar com 

aquilo que se vê”, estimulando, nesse momento, a questão da reflexão crítica; d) a cena 

da chegada a Alexandria, que nos serve para duas coisas: mostrar que existem cidades 

na África – diferente dos filmes anteriores – e localizar geograficamente onde o filme se 

passa, fugindo do estereótipo de África enquanto bloco homogêneo; e) as cenas que 

falam sobre o budismo e o islamismo, mostrando a diversidade religiosa e cultural 
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existente no continente; f) as cenas do rei Carlos X, quando este se refere a Maki como 

um macaco e quando se refere a África como um país que seria esvaziado caso os 

animais continuassem sendo retirados de lá. 

Acredito que todas essas cenas possibilitam conexões com a aula anterior, 

quando o continente africano foi estudado como um lugar multicultural. Os últimos dez 

minutos se destinariam a apresentar a proposta de trabalho do dia: em casa, produzir 

para a próxima aula um relatório baseado no resumo feito a partir da aula passada, 

comparando a África vista em sala com a dos filmes.  

Esse relatório, trazido pelos alunos na próxima semana, seria o ponto de partida 

da última aula. Nessa aula, utilizando o que os alunos trouxeram de casa, seria 

conduzido um debate sobre a proposta do relatório. Nesse debate, buscaria levantar os 

pontos comuns às animações de sucesso e a diferença vista em Zarafa, que se aproxima 

mais da África vista em sala de aula. A reflexão caminharia também para a necessidade 

do consumo crítico. Alguns trechos poderiam ser reexibidos ao longo do debate, 

ilustrando pontos trazidos nos relatórios e relembrando o que foi visto na semana 

anterior.  

Circe Bittencourt afirma que um dos objetivos da educação é contribuir para 

uma “[...] formação intelectual e cultural que desenvolva o espírito crítico e capacidades 

diversas de comparação, dedução, criatividade, argumentação lógica e habilidades 

técnicas, entre outras”
117

. Acredito que o debate proposto nessa aula colabore para 

alcançar esse objetivo. Os alunos, mediante a condução do professor, teriam espaço para 

apresentar suas impressões sobre as características da África dos filmes de sucesso; 

comparar essas impressões ao conteúdo apresentado em aula; perceber Zarafa como 

contraponto das outras animações e como a animação mais próxima da aula... Enfim, 

são inúmeras as possibilidades de debates e reflexões que podem nascer nessa aula e 

que colaboram para o desenvolvimento do senso crítico.  

Nessas três aulas, o aluno teria contato com a História da África de forma mais 

aprofundada, crítica, mas também prazerosa. O cinema foi o elemento que colaborou 

para isso. Zarafa possibilita um aprofundamento maior do conteúdo. A África de O Rei 

Leão, Tarzan e Madagascar 2 foi problematizada. As quatro animações, acredito, 

facilitam a atração pela aula e o interesse em participar.  A proposta aqui é de levantar a 

reflexão e as possibilidades que podemos extrair da utilização do cinema – 

especificamente das animações – em sala de aula para o ensino de História. 
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De maneira geral, busco apenas ensaiar possibilidades de ação para o professor a 

partir da utilização dessas animações visando o ensino de História da África. Cada 

realidade pode exigir adequações as propostas aqui feitas, fora o desejo próprio de cada 

professor de atuar da maneira que julga mais conveniente às suas aulas.  
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CONCLUSÃO 

 

Discutir a História da África no Ensino Básico parece profundamente frutífero 

no combate ao preconceito e na afirmação de uma sociedade brasileira multicultural. 

Uma das reflexões propostas nesse trabalho foi sobre a importância da didática dentro 

da ciência histórica. Chego ao fim do trabalho afirmando que o ensino de História da 

África ajuda a combater o racismo no Brasil. Acredito ficar nítida a necessidade de 

pensar a História com sua capacidade de orientar. Ela pode ajudar diretamente, por 

exemplo, no processo de busca pela diminuição do preconceito no Brasil. 

O ensino de História da África é, hoje, obrigatório nas escolas do Brasil. 

Entretanto, a análise dos livros didáticos nos mostrou que, apesar de eles seguirem 

determinados pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

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

Africana, ainda deixam lacunas quanto ao ensino da História da África. O Projeto 

Mosaico foi o que pareceu mais adequado ao proposto pelas diretrizes e, por isso, foi 

utilizado como livro-base para a parte da aula expositiva na proposta de projeto 

envolvendo cinema e História da África. Abordar a diversidade como a principal marca 

africana, trazer informações sobre diferentes religiosidades presentes no continente e 

explicar o papel dos griots faz dele um livro diferente dos demais analisados. Todos 

esses pontos podem ser conectados, por exemplo, com trechos de Zarafa. Nossa 

animação-contraponto tem toda sua narrativa feita a partir de um griot e aborda o 

islamismo e o budismo, mostrando a variação cultural e religiosa presente no 

continente.  

Tendo várias possibilidades de utilização, o cinema é uma útil alternativa 

didática a ser utilizada por professores. Na pesquisa realizada para o trabalho, foi visto 

que os alunos da atual geração tem o cinema presente em sua vida. Utilizar dele em sala 

é uma maneira a tornar o ensino de História mais próximo do seu cotidiano. Além disso, 

percebemos que somada a uma grande popularidade com os alunos, as animações 

possuem um forte espaço na indústria cinematográfica. Por isso, na minha proposta de 

aula, foi dado grande valor a seu uso.  

Discuti especificamente as possibilidades de trabalhar a História da África a 

partir de algumas animações que se passam no continente. As animações foram 

utilizadas, em primeiro plano, com objetivo de tornar aulas de História mais atrativas 

aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Contudo, também funcionaram como 
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fonte de estudo sobre a existência de determinados estereótipos sobre o continente 

africano: nas três grandes animações, por exemplo, foi possível perceber que, dentre os 

filmes mais famosos, nunca existe uma delimitação geográfica específica, dando a ideia 

da África como algo homogêneo, sem particularidades; que não aparece neles nenhuma 

cidade ou qualquer espaço que não seja relacionado à natureza; que não é demonstrada 

nenhuma sociedade ou cultura local. Enfim, que uma dada imagem da África é comum 

às três primeiras animações analisadas.  

A pesquisa feita junto aos alunos permitiu notar que essa visão influencia na 

forma como eles veem o continente. Também foi possível perceber que é na escola que 

uma boa parte dos alunos tem contato, pela primeira vez, com uma África que possui 

distintas culturas, sociedades e saberes.  

Por isso, junto da identificação da imagem construída nas animações, também 

busquei trabalhar possibilidades de demonstrar a existência de uma África distinta. 

Perceber os estereótipos e contrastá-los com outra África, apresentada em sala e em 

Zarafa, faz com que as análises das animações também tenham colaborado para o 

crescimento do senso crítico. A partir desse caminho, acredito ser possível cumprir os 

três propósitos básicos para a utilização desses filmes, definidos ao longo do trabalho: 

somar lazer, proporcionado pela exibição das animações, com a análise dos filmes como 

fonte histórica na busca por aprimorar análises críticas. 

Penso que desconstruir estereótipos sobre a África e perceber o continente como 

lugar onde existem, sim, sociedades e culturas das mais diversas, permite que 

caminhemos no combate ao racismo. O maior conhecimento sobre o continente pode 

auxiliar para que superemos a valorização exclusiva de nossas raízes europeias. A 

ignorância quanto à História da África contribui para a desvalorização do local de 

origem dos que, aqui escravizados, participaram do processo de construção da cultura 

brasileira. Conhecer a África pode ajudar a notar a colaboração dos afro-brasileiros na 

formação de nossa cultura, entendendo o Brasil como um país multicultural. 

Zarafa, inclusive, nos auxilia nesse objetivo. Além de nos ajudar a aprofundar o 

estudo sobre a África, permite também que se discuta a existência de diferentes 

influências culturais dentro de um país. No caso do filme, são mostradas as diferentes 

culturas existentes no Egito. Essa reflexão pode auxiliar na afirmação da existência de 

diferentes culturas existentes na formação do Brasil.  

Pensar em estratégias para superar estereótipos depreciativos, preconceitos e 

combater o racismo são os pontos que acredito ter esse trabalho contribuído, de dada 
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maneira, para caminharmos rumo a melhoria de nossa sociedade. Penso que a vida em 

um ambiente menos preconceituoso e racista seja, sem dúvidas, melhor. E se o ensino 

de História é capaz de nos auxiliar a avançar nesse caminho, creio que também não 

existam dúvidas sobre a importância do Ensino de História.  
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ANEXO A – PESQUISA DE CAMPO 

 

Pesquisa realizada com 270 alunos de uma rede de escolas com 20 unidades 

espalhadas pelo Rio de Janeiro, concentradas especialmente na Zona Oeste e Baixada 

Fluminense. 

 

1) Qual sua idade? 

 

Entre 12-14: 2 (0.7%) 

Entre 15-17: 154 (57%) 

+18: 114 (42.2%) 

 

2) Você gosta de cinema? 

 

Sim: 269 (99.6%) 

Não: 1 (0.4%) 

 

3) Costuma assistir filmes, em média, com que frequência? 

 

Semanalmente: 120 (44.4%) 

Mensalmente: 93 (34.4%) 

Trimestralmente: 40 (14.8%) 

Semestralmente: 16 (5.9%) 

Anualmente: 1 (0.4%) 

Nunca: 0 

 

4) Em sua infância, assistiu filmes de desenho? Exemplo: Toy Story, Shrek, O Rei 

Leão, etc. 

 

Sim: 268 (99.3%) 

Não: 2 (0.7%) 
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5) Assiste, ainda hoje, esse tipo de filmes? 

 

Sim: 239 (88.8%) 

Não: 30 (11.2%) 

 

6) Dos filmes abaixo, quais você já assistiu? 

O Rei Leão: 229 (84.8%) 

Madagascar: 253 (93.7%) 

Tarzan: 241 (89.3%) 

Zarafa: 4 (1.5%) 

 

7) Quando você assistiu esses filmes pela primeira vez? 

 

0-12 anos: 258 (95.6%) 

13-15 anos: 12 (4.4%) 

16+ anos: 0 

 

8) Caso você tenha assistido O Rei Leão, Tarzan ou Madagascar, quais 

características você considera que são apresentadas no(s) filme(s) sobre o 

continente africano? 

 

Riquezas naturais: 142 (52.6%) 

Fauna/flora: 189 (70%) 

Vida selvagem/animal: 232 (85.9%) 

Culturas locais: 51 (18.9%) 

Sociedades locais: 33 (12.2%) 

 

9) As características demonstradas no(s) filme(s) influenciaram, em algum 

momento da sua vida, sua visão sobre o que existe no continente africano? 

 

Sim: 203 (75.2%) 

Não: 67 (24.8%) 
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10) Você teve aulas sobre a África ao longo do Ensino Básico (Fundamental e 

Médio)? 

 

Sim: 129 (47.8%) 

Sim, mas somente no Fundamental: 14 (5.2%) 

Sim, mas somente no Médio: 113 (41.9%) 

Não: 14 (5.2%) 

 

11) Caso tenha tido, elas demonstraram o continente africano da mesma forma que 

os filmes citados anteriomente? 

 

Sim: 28 (10.4%) 

Não: 228 (84.4%) 

Não tive aulas sobre o assunto: 14 (5.2%) 

 

12) Elas trataram sobre a diversidade cultural e as sociedades africanas? 

 

Sim: 131 (48.5%) 

Sim, mas apenas sobre as culturas: 32 (11.9%) 

Sim, mas apenas sobre as sociedades: 56 (20.7%) 

Não: 38 (14.1%) 

Não tive aulas sobre o assunto: 13 (4.8%) 

 

13) Elas alteraram sua percepção prévia sobre o que existe no continente africano? 

 

Sim: 199 (73.7%) 

Não: 59 (21.9%) 

Não tive aulas sobre o assunto: 12 (4.4%) 

 

14) Você já ouvir falar no filme Zarafa? 

 

Sim: 11 (4.1%) 

Não: 259 (95.9%) 

 


