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RESUMO 

LANNES, Pérola Martins. A rainha Nzinga no ensino de História da África: uma proposta 
de intervenção pedagógica para a Educação Básica. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 
Nesta monografia, buscamos traçar um breve perfil biográfico de Nzinga Mbandi, rainha 
(Ngola) de Ndongo e Matamba (atual Angola) no século XVII. Ela é considerada uma das 

líderes da resistência africana ao colonialismo luso. Analisamos sua inserção em aulas de 
História em um pré-vestibular social localizado no estado do Rio de Janeiro e os resultados 

desta estratégia, que foi considerada positiva. Objetivamos, assim, pensar nas implicações 
pedagógicas e sociais do ensino de História ancorado no uso de biografias, em geral, e nas 
trajetórias africanas, negras, femininas e de mulheres guerreiras, em particular. Para tanto, além 

da discussão conceitual, apresentamos o processo prático de planejamento e execução da 
atividade docente, que utilizou recursos de fácil reprodução. Também mencionamos, como 

sugestão, outras biografias de figuras negras de destaque e de mulheres guerreiras, com o intuito 
de indicar caminhos para a adaptação de nossa estratégia em outras realidades de ensino -
aprendizagem. 

 
Palavras-chave: História da África. Ensino de História. Educação. Gênero. Biografia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

LANNES, Pérola Martins. A rainha Nzinga no ensino de História da África: uma proposta 

de intervenção pedagógica para a Educação Básica. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 
In this monography, we seek to trace a brief biographical profile of Nzinga Mbandi, queen 
(Ngola) of Ndongo and Matamba (present - day Angola) in the 17th century. She is considered 

one of the leaders of the African resistance to Portuguese colonialism. We analyze its insertion 
in history classes in a social pre-university entrance exam located in the state of Rio de Janeiro 

and the results of this strategy, which was considered positive. Thus, we intend to think about 
the pedagogical and social implications of the teaching of history anchored in the use of 
biographies, in general, and in African, black, female, and female warrior trajectories in 

particular. For this, in addition to the conceptual discussion, we present the practical process of 
planning and execution of the teaching activity, which utilized resources of easy reproduction. 

We also mention, as a suggestion, other biographies of prominent black figures and female 
warriors, with the aim of indicating ways to adapt our strategy to other realities of teaching and 
learning. 

 
Keywords: History of Africa. Teaching History. Education. Genre. Biography. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste na etapa de exercício de conclusão da Especialização em 

Ensino de História da África. Cursar esta pós-graduação foi uma experiência ímpar na qual 

observamos a construção coletiva de um novo olhar sobre a História e cultura da África e dos 

afrodescendentes no Brasil. Neste processo formativo esmiuçamos não apenas aspectos 

historiográficos da trajetória do povo negro, mas também, e principalmente, as melhores formas 

de aprimorar a abordagem do assunto nas mais diversas atividades pedagógicas. 

Sendo assim, cursamos disciplinas voltadas ao estudo das relações étnico-raciais no 

Brasil do passado e do presente, contribuindo para compreender melhor a relação entre o estado 

atual dessa dinâmica racial em nosso país e a forma como os diálogos com o passado são 

recepcionados nas mais diversas audiências. Apesar destas reflexões se dirigirem mais 

diretamente aos alunos e professores, creio que elas sejam também aplicáveis a outros 

contextos, já que analisam as tendências da sociedade como um todo, contribuindo para o 

exercício amplo da cidadania a partir do espaço escolar. 

Estes estudos, combinados ao desenvolvimento de uma singular rede de solidariedade e 

afeto entre as mulheres envolvidas neste processo, majoritariamente negras, foi a fundação de 

uma nova perspectiva, pessoal e profissionalmente, a respeito das trajetórias negras que eu 

deveria tratar no curso da narrativa histórica, que é meu ofício. Também foi o momento que, 

não sem dificuldade, entendi melhor o impacto da minha condição branca em minha 

cosmovisão, de forma análoga à minha já consciente condição feminina, que me fez cedo 

despertar para a necessidade da transformação social para uma sociedade mais justa. 

É a partir desta localização psicológica que parte a temática deste trabalho é constituído 

por uma proposta de aula que explora as possibilidades pedagógicas das biografias de mulheres 

negras como instrumento para a construção do saber histórico. Pretendemos demonstrar as 

contribuições do uso deste tipo de fonte para o combate ao racismo (como aprofundamos na 

justificativa), ao permitir a reflexão coletiva sobre a agência positivada dos personagens negros 

no mundo atlântico1. 

                                                 
1Nos referimos aqui ao pressuposto de que, durante a vigência de Portugal enquant o potência colonial, Europa, 

América e África formavam um sistema de comunicação econômica, cultural e política e que, portanto, só é 

possível compreender plenamente estas áreas de influência lusitana quando observadas em conjunto, levando -se 

em consideração o restante da conjuntura. Neste trabalho, nos baseamos na abordagem historiográfica apresentada 

por RUSSEL-WOOD (2009). 
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Portanto, nossa hipótese aqui é que a inserção das narrativas biográficas negras nas aulas 

regulares é um recurso didático conveniente, dado que graças a elas é possível construir outra 

imagem do que é ser negro. Adotando a perspectiva que acredita que a projeção, em termos 

psicanalíticos, e a construção de memória são vitais no ensino de História, acreditamos que esta 

iniciativa seja de extrema importância no que tange à construção de relações étnico raciais 

positivas no ambiente escolar. 

Especificamente, trabalhamos com o caso da rainha Nzinga Mbandi, do atual território 

de Angola, que compôs um dos momentos de uma aula que introduzia a lógica do Império 

Ultramarino Português, ou seja, uma organização centrada em Lisboa, mas com pontos de 

administração na América Portuguesa, África e Ásia, com uma série de laços econômicos. A 

preparação e execução desta aula, pensada para alunos do Ensino Médio, são o objeto de 

apreciação deste texto. 

Esta abordagem se mostrou inovadora e útil para a reelaboração da mentalidade 

distorcida sobre a África e os africanos muito presente no inconsciente coletivo, inclus ive 

afetando o aprendizado dos próprios alunos, como abordaremos mais adiante. Por isso, 

considero importante a divulgação deste estudo sobre esta experiência, com a expectativa de 

que possa inspirar outros educadores a repensar suas práticas cotidianas. 
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2 OBJETIVOS   

2.1 Objetivo Geral 

Se entendemos que a projeção do aluno no conteúdo escolar é real e que sua relação 

com o imaginário social é produzida também pela experiência escolar, é tarefa importante do 

professor de História levar em consideração o impacto da narrativa escolar2 na subjetividade do 

educando. 

Com o presente trabalho, propomos uma intervenção pedagógica voltadas para o Ensino 

Médio e para cursos preparatórios para o vestibular, sobretudo em instituições públicas. Tal 

escolha metodológica se justifica dada a experiência pessoal da autora lecionando no Pré-

Vestibular Social da Fundação CECIERJ, como detalhado em breve, combinado à ausência de 

um trabalho direto e prolongado com estudantes dos demais segmentos, o que dificulta o 

aconselhamento das melhores estratégias pedagógicas, com propriedade. 

Estendemos nossa proposta para todo o Ensino Médio porque acredito que nos últimos 

anos a tendência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que logicamente tem grande 

impacto no currículo deste segmento, vem sendo o aprofundamento da reflexão acerca da 

História e Cultura africanas a afrobrasileiras. Por isso, creio que a prática que demonstro possa 

ser adaptada ao Ensino Médio. 

Ao compartilhar esta experiência, almejamos construir um referencial histórico positivo 

para o alunato, para que a projeção e a memória atuem de forma a combater o racismo na 

sociedade atual. A escolarização formal tem um enorme potencial de atuar neste sentido. 

2.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar êxito nesta tarefa desafiadora de rever os lugares tradicionais do negro na 

História, proponho um momento didático no qual é explorada uma biografia negra de destaque, 

da rainha Nzinga Mbandi, soberana dos reinos de Nbundo e Matamba (atual território angolano) 

no século XVII. 

Através desta narrativa, pretendemos primeiramente explorar a multiplicidade de 

contextos de vida e de agências do povo negro, contestando o discurso tradicional (que 

                                                 
2 Nos alinhamos aqui à postura de Ana Maria Monteiro (Monteiro, 2009) segundo a qual o professor de História 

é, por excelência, um narrador, cuja narrativa têm métodos e propostas próprios do campo de atuação escolar.  
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poderíamos também chamar de história única3) sobre a figura do negro inerentemente 

escravizado e com limitadas possibilidades de resistência organizada. 

Além disso, nosso segundo objetivo é contestar o imaginário de África enquanto o lugar 

por excelência do incivilizado. Uma de nossas bases teóricas aqui é o conceito de geografia 

imaginativa, de Edward Said4. Apesar de escrever sobre a realidade dos povos do Oriente, 

acreditamos que a articulação entre as noções de espaço de imaginário que ele promoveu 

possam ser, em dada medida, aplicáveis ao senso comum a respeito do continente africano. 

A compreensão a respeito da complexidade das sociedades tradicionais africanas, sua 

estratificação social e disputas de poder, especificamente durante o estabelecimento da 

escravização em massa voltada ao tráfico transatlântico almeja quebrar os paradigmas sobre a 

África construídos pelos europeus nos últimos séculos particularmente através das concepções 

cientificistas. 

Além disso, pretendemos apreender e reconstituir as estruturas políticas e sociais que 

antecederam a (e coexistiram com) a colonização portuguesa de Angola. 

Para tanto, pretendo planejar uma aula, ministrá- la no âmbito do Pré-Vestibular Social 

da Fundação CECIERJ e avaliar os ganhos didáticos da inserção do novo recurso didático. 

  

                                                 
3 Utilizo este conceito segundo a autora Chimamanda Ngozi Adichie, no sentido de uma narrativa 

predominantemente estereotipada sobre determinado povo, que leva ao reforço de uma série de preconceitos. Para 

uma exploração mais detida do tema, veja a seção “Pressupostos Teórico-Metodológicos” do presente trabalho. 
4 Basicamente, este conceito diz respeito ao imaginário europeu, em particular, e ocidental, em geral, a respeito da 

ideia de Oriente, que abarca sob uma só designação sociedades muito amplas e diversas. Trata-se, portanto, de 

uma noção generalizante, empobrecedora e preconceituosa. Acreditamos que é possível afirmar a existência de 

algo análogo quando tratamos da ideia de “África”, um continente muitas vezes generalizado como um país no 

imaginário ocidental. (Said, 1978) 
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3 JUSTIFICATIVA 

Seguindo a proposta deste curso de pós-graduação – que, como exploramos durante a 

introdução, é essencialmente uma reflexão sobre a prática pedagógica de trabalhadores da 

educação e suas possibilidades de aperfeiçoamento no tocante à História e cultura africana e 

afro-brasileira – penso que seria muito proveitoso propor iniciativas didáticas. 

Esta proposta é também coerente para este fim porque durante a experiência do curso 

discutimos muito a necessidade de haver maior produção de conhecimento científico a respeito 

da relação ensino-aprendizagem no campo da História, feita por historiadores professores a 

partir da própria prática. Acreditamos, assim, que esta é a melhor forma de perseguir o 

aprimoramento do nosso campo profissional e o estudo de novas possibilidades didáticas. 

Por fim, este trabalho também se encaixa em outra questão urgente no nosso campo 

profissional e na sociedade em geral, que é o combate ao racismo em todas as suas diversas 

formas.  

A contribuição que a educação pode e deve dar a este respeito é sobretudo quanto à 

construção coletiva de um imaginário e uma memória de valorização do negro através do estudo 

cuidadoso de sua História e cultura, além da promoção de valores gerais como tolerância e 

respeito. 

Como seria possível supor, partimos do diagnóstico de que a atual condição do ensino 

de História no Brasil, incluindo o material didático e o currículo, deixam, no geral, muitas 

lacunas neste sentido e, não raro, contribuem ativamente para o reforço e a reprodução de 

preconceitos de vários tipos, sobretudo raciais, em nosso caso específico. Sobre estas condições 

raciais na educação brasileira, Oliveira e Sacramento (2010) defendem que a redução da 

defasagem racial quantitativa, com a ampliação do acesso à escola, não aconteceu também em 

termos não-quantitativos. A proporção entre alunos negros e brancos se torna cada vez mais 

desigual conforme se elevam os níveis de ensino. Ainda segundo estas autoras: 

A situação exposta remete à não incorporação por parte dos cursos de formação de 

professores e dos profissionais em sua ação pedagógica de uma pedagogia 

progressista que ultrapasse o reducionismo da classe social, e que esteja atenta à 

diversidade cultural e biológica com a qual a escola trabalha. Reconhecida esta 

diversidade, os docentes assumem outro papel: o de agentes de transformação, autores 

de seu projeto de trabalho dialogando com a seleção dos conteúdos que sejam 

socialmente relevantes para os destinatários de sua atuação profissional. (OLIVEIRA ; 

SACRAMENTO, 2010, p. 232). 
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 Trabalhar na direção de melhorar este cenário é uma das principais motivações da 

elaboração da aula apresentada e deste trabalho. Outra preocupação central é a de que a proposta 

seja, na prática, de fácil execução e reprodução por outros profissionais da educação, ampliando 

assim o impacto desta produção acadêmica no ambiente escolar. 

Por exigir poucos recursos, a aula proposta neste trabalho é de fácil reprodução e 

adaptação para diversas realidades de sala de aula. Além disso, buscamos indicar possíveis 

caminhos para a realização de um trabalho semelhante com outras biografias, como é indicado 

mais tarde neste texto. Assim, é possível uma atuação docente que preze pela construção de 

relações étnico-raciais positivas e o consequente combate ao racismo e à desigualdade racial no 

Brasil, além de outros problemas análogos, como a questão da misoginia (ou seja, do ódio ou 

aversão às mulheres, demonstração do sistema de poder machista), que também é um tema 

transversal no presente estudo. 

Além disso, devemos também, ao propor um trabalho de conclusão de um curso como 

uma Especialização em Ensino de História da África, nos atentar para os sentidos sociais desta 

mudança de paradigma que significa a inclusão da população negra no currículo escolar no 

Brasil. 

A este respeito, é interessante assinalar que não só a introdução de tais temas pode levar 

a mudanças nas relações étnico-sociais, como também o movimento recíproco pode ser 

observado. 

Desde o estabelecimento do tema transversal “pluralidade étnica” nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais até a Lei nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana do Ensino Fundamental até o Médio (e a Lei nº 11.645/08, 

que a altera acrescentando a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena) e sua consolidação com o parecer “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

Africana”, vemos a influência do movimento negro, em especial dos educadores negros, em 

seus diálogos com o Estado, resultando neste quadro geral de conquistas curriculares. 

 Sobre o início deste processo, como afirmam as historiadoras Abreu e Mattos (2008, p. 

6): 

Os PCNs [ou seja, Parâmetros Curriculares Nacionais], aprovados pelo MEC em 

1996, introduziram no ensino conteúdos de história africana. Sem dúvida, precederam 

e prepararam as “Diretrizes”. As conexões entre os dois textos, produzidos por 

governos de orientação política distinta, revelam como esse tipo de intervenção 

resultou principalmente do crescimento da força política dos movimentos negros na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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sociedade brasileira pós-redemocratização, e da formação de um novo consenso no 

campo pedagógico em relação ao chamado “mito da democracia racial” no Brasil. 

Pelos dois documentos oficiais, fica evidente que não é mais possível pensar o Brasil 

sem uma discussão da questão racial. 

Portanto, as autoras afirmam que houve não só uma continuidade, como um 

aprofundamento da lógica de diálogo entre o movimento negro e o Estado nas últimas décadas, 

impactando significativamente o campo educacional, chegando à aliança que vemos mais 

recentemente. Vejamos: 

Também redigido por especialistas, no âmbito do campo especificamente pedagógico, 

o texto do parecer aprovado pelas “Diretrizes” possui um tom claramente mais político  

que o dos PCNs, já que diretamente relacionado à questão do combate ao racismo. De 

maneira inequívoca, educadores diretamente ligados aos movimentos negros 

respondem agora pela redação do documento (ABREU; MATTOS, 2008, p. 9). 

Sendo assim, vemos agora uma preocupação ativa com o combate ao racismo e com a 

reformulação positivada das relações étnico-raciais através da educação, que se torna um 

instrumento para uma sociedade melhor. 

Este conceito, central na nossa problemática, de relações étnico-raciais, no campo das 

ciências humanas, designa o convívio entre as diferentes etnias e raças (no sentido político 

atualmente dado pelos estudiosos e militantes dos movimentos de minorias). Segundo este 

conceito presente na obra de Munanga (2004), esta interação pode ocorrer de forma negativa, 

marcada pelo signo da desigualdade, discriminação e/ou violência, ou de forma positiva, com 

respeito, informação, tolerância e amizade. 

O uso da ideia de relações étnico-raciais é mais atual que as demandas por democracia 

racial ou pelo fim do uso do conceito de raça, pautas que o movimento negro já não adota em 

larga escala, em especial se tratando das identidades históricas de países multiétnicos como o 

Brasil. Lembramos que quando falamos de raça no decorrer do presente trabalho, nos referimos 

a um conceito que não é inerte, pelo contrário, possuiu diversas acepções em diferentes 

contextos históricos. 

No século XIX, teve o sentido de diferença biológica própria de um povo e, através das 

mais diversas teorias sobre o assunto, naturalizou-se no senso comum como uma diferença 

inerente aos seres humanos.5 

                                                 
5 Como veremos mais adiante, desenvolvi esta acepção segundo SCHWARCZ (1993). 
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Como atualmente é relativo consenso no âmbito das ciências naturais e sociais, não 

existe, em termos biológicos, diferenciação genética suficiente entre os membros da espécie 

humana para caracterizar, sobre esta perspectiva, a existência de raças. 

Entretanto, esta é uma categoria que foi historicamente utilizada pelas sociedades para 

promover diferenciações entre os seres. Por conta deste uso prolongado, hoje podemos entender 

esta variável como relevante para a forma de estar no mundo de cada indivíduo e grupo. Por 

isso, mantemos seu uso em uma acepção cultural e sociológica, como categoria organizativa da 

vida em sociedade. Como afirma Munanga (2004, p. 22): 

Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos EUA, 

Brasil, África do Sul, Inglaterra, etc. Por isso, o conteúdo dessas palavras é 

etnossemântico, polítco-ideológico e não biológico. 

À definição de estereótipos e hierarquização baseada em raça, estruturante de um 

sistema de poder, chamamos racismo. Portanto, a questão mais problemática não é o 

reconhecimento da existência de grupos humanos socialmente identificados de forma distinta 

em termos de raça, mas sim a atribuição de caracterizações inerentes em diversos sentidos 

(como capacidade cognitiva ou desenvolvimento moral) e, de forma ainda mais preocupante, o 

juízo de valor destas características, hierarquizando-as. Para tratar do combate a este problema, 

retomamos a ideia de relações étnico-raciais, buscando positiva-las. 

Este termo tem a vantagem de engajar a todos no objetivo comum de estabelecer uma 

sociedade não racista. Retomando o texto das Diretrizes, ao falar sobre a relevância ampla do 

debate sobre raça: 

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de 

educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os 

negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre os negros, poderão 

oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se da sua origem africana; para 

os brancos, poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a 

participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, 

viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as negras. Também farão  

parte de um processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da 

escola, da dívida social que têm em relação ao segmento negro da população, 

possibilitando uma tomada de posição explícita contra o racismo e a discriminação  

racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes níveis de ensino da educação 

brasileira” (BRASIL, 2004. p.7-8, grifo meu). 

Evidentemente, não é possível, em um país com uma composição racial tão diversa e 

complexa como o Brasil, dividir, de forma inerte, a população entre brancos e negros. Além da 

presenta de outras etnias, contamos com fronteiras biológicas e culturais tênue demais para 

permitir esta divisão em termos exatos. 
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Justamente por conta disto, é possível e saudável aplicar a metodologia da 

autodeclaração, que tem sido a forma mais frequente de designação racial em nosso país. 

Através deste mecanismo, brancos e negros se tornam categorias sociais e políticas. É sob este 

signo que podemos interpretar e aplicar a diretriz apresentada na citação acima. 

Quanto aos objetivos expostos, na prática pedagógica, para efetivar tal combate ao 

racismo, inclusive enquanto legado para as próximas gerações, é necessário conhecer a História 

da sociedade brasileira, sobretudo dos afro-brasileiros e dos africanos e é isso que propõe a lei 

em questão, na qual estamos nos baseando. 

Trata-se, enquanto professores de História e áreas afins, de engajarmos-nos em uma 

complexa discussão histórica que representa um grande desafio para a sociedade atual. 

Conhecendo um pouco melhor a História africana e afrodescendente é possível fazer com que 

todos os alunos se sintam incluídos no currículo escolar e que possamos problematizar e 

conhecer melhor as raízes do problema do racismo. 

Esta problemática advém de uma perspectiva mais ampla de demandas históricas do 

movimento negro por maior representatividade. Delas derivam iniciativas como a Lei 

10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileiras, e este curso de 

especialização. Assim, a História do povo negro toma o espaço que lhe é de direito nas disputas 

curriculares brasileiras, já que, de acordo com Silva (1999), a seleção curricular deve partir da 

identificação de que comportamento nossa sociedade deseja produzir nos estudantes. 

Portanto, cumprir esta lei da forma devida é cumprir com o seu propósito, no que tange 

ao combate ao racismo. Sobretudo, se entendemos que a sociedade brasileira continua crivada 

pelo racismo estrutural de origem escravocrata, a escola tem, tradicionalmente, sido um 

instrumento ideológico de reprodução do status quo. 

  



10 

 

 
 

4 PRESSUPOSTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa contou com alguns norteadores, diagnósticos da realidade da 

educação e da sociedade brasileiras, a identificação de problemas para os quais buscamos ser 

parte da solução. Em primeiro lugar, acreditamos que a sociedade brasileira é estruturalmente 

racista e que a educação sobre a História e a cultura africana e a afro-brasileira é um dos mais 

poderosos mecanismos para discutir e superar este problema em sua dimensão ideológica. 

Através do estudo destas vozes, tradicionalmente silenciadas na historiografia e no 

ensino de História, buscamos apresentar novas realidades e pontos de vista; novas histórias 

sobre os povos africanos, em geral, e sobre a figura da mulher negra, em particular, através de 

nossa biografia. 

Sobre o problema de que estamos tratando, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie formulou, em uma palestra no evento TEDx (2009), um conceito muito interessante 

que certamente está presente em trabalhos das mais diversas áreas das Ciências Humanas, 

apenas sob outro formato; é o que ela chama de História Única. Apesar de longa, acreditamos 

que a citação valha a pena pela importância do conceito: 

Em última análise, acho que esta história única da África vem da literatura ocidental. 

Então aqui temos uma citação de um mercado londrino chamado John Locke, que 

navegou até a África Ocidental em 1561 e manteve um fascinante relato de sua 

viagem. Após referir-se aos negros africanos como “bes tas que não tem casas”, ele 

escreve: “Eles também são pessoas sem cabeça, que têm sua boca e olhos em seus 

seios. ” 

Eu rio toda vez que leio isso, e alguém deve admirar a imaginação de John Locke. 

Mas o que é importante sobre sua escrita é que ela representa o início de uma tradição 

de contar histórias africanas no Ocidente. Uma tradição da África subsaariana como 

um lugar negativo, de diferenças, de escuridão, de pessoas que, nas palavras do 

maravilhoso poeta Rudyard Kipling, são “metade demônio, metade criança”. 

Então eu comecei a perceber que minha colega de quarto americana deve ter, por toda 

a sua vida, visto e ouvido diferentes versões de uma única história (...). Então, é assim 

que se cria uma única história: mostre um povo como uma coisa, como somente uma 

coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível falar sobre única 

história sem falar sobre poder (...). Como elas são contadas, quem as conta, quando e 

quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade 

não só de contar a história de uma outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva 

daquela pessoa (...). A história única cria estereótipos. E o problema com estereótipos 

não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma  

história tornar-se uma única história (...). A consequência de uma história única é essa: 

ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de nossa humanidade 

compartilhada difícil. Enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como somos 

semelhantes (...). Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido 

usadas para expropriar e tornar alfo maligno. Mas histórias podem também ser usadas 

para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas  
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histórias podem reparar essa dignidade perdida (...). Quando nós rejeitamos uma única 

história, quando percebemos que nunca há apenas uma história única sobre nenhum 

lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. (NGOZI ADICHIE, 2009) 

É assim que a outra história que pretendemos contar aqui além desta história única 

ocidental sobre a África é aquela que tenta buscar a perspectiva dos próprios africanos. Trata-

se da dimensão epistemológica e ética da Afrocentricidade. Sobre o assunto, Asante (2009, p. 

97) nos diz: 

O afrocentrista está preocupado em descobrir, em todo lugar e qualquer circunstância, 

a posição de sujeito da pessoa africana. Isso é particularmente válido nos casos em 

que os assuntos significativos – ou seja, os temas, tópicos e as preocupações – 

referem-se às ideias e às atividades dos africanos. Com muita frequência, a discussão 

dos fenômenos africanos tem se dado com base naquilo que pensam, fazem e dizem 

os europeus, e não no que os próprios africanos pensam, dizem e fazem. 

Seguindo esta linha que busca a dimensão agente dos personagens históricos africanos 

é que buscamos encarar a biografia da rainha Nzinga, de modo a atribuir uma outra história, 

destinada a contrabalancear a história única tradicionalmente contada sobre a África. 

Entende-se por conteúdos não somente os conhecimentos científicos que deverão 

ajudar os estudantes a compreender a sua situação na sociedade para transformá-la, 

mas também os valores que reportarão os alunos à sua dimensão humana, ou seja, o 

diálogo e o respeito e não somente a tolerância, a solidariedade, a não violência física 

e moral ou simbólica, bem como os hábitos e habilidades necessários ao sucesso 

escolar (OLIVEIRA; SACRAMENTO, 2010, p. 279). 

 

Acreditamos que atacar este problema pode levar à tomada de consciência sobre o 

problema do racismo e ao seu combate através do desenvolvimento de conteúdos que levem a 

uma postura de tolerância e empatia. 

Esta diretriz fica mais complexa na medida em que estamos trabalhando com um pré-

vestibular de caráter social – ou seja, gratuito e com ações afirmativas socioeconômicas como 

forma de ingresso – no qual a adoção desta postura depende, como em vários outros pontos de 

decisão do currículo, das diretrizes dos exames de seleção, mais notadamente, do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), o que também se aplica ao Ensino Médio. 

Por conta deste caráter de ação afirmativa compensatória, esta preocupação apenas se 

consolida como ainda mais grave, já que os estudantes que visam uma vaga no ensino superior 

(sobretudo público) estão competindo em desigualdade de condições com estudantes cujas 

possibilidades materiais são muito maiores. 
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Como o ENEM é estruturado em tornos de eixos de competências e habilidades6 

necessárias para o grau de desenvolvimento cognitivo esperado, o preparo para este exame não 

se atém aos aspectos conteudistas – ou seja, a abordagem do ensino de História que prioriza a 

narrativa factual em detrimento da discussão de conceitos e da matéria histórica enquanto 

processo – da disciplina, valorizando o desenvolvimento do raciocínio histórico e da percepção 

das estruturas sociais de forma mais ampla. 

Por conta disso, apresentar uma abordagem inovadora como o tratamento de uma 

biografia, em lugar de priorizar a explanação tradicional da história puramente estrutural pode 

ser coerente com a dimensão ética do ensino que se apresenta frente à responsabilidade de 

aprovar os alunos de escola pública no vestibular, que têm utilizado o ENEM. 

Além disso, observamos nos últimos anos uma tendência deste exame em inserir, ainda 

que num processo lento, temáticas que envolvem a História e a cultura africana e afro-brasile ira, 

seja como tema transversal ou como questão específica. 

Vamos analisar alguns exemplos. 

A forma mais clássica de apresentação do tema nos exames é recorrendo aos contexto s 

em que os povos africanos tiveram contatos com os europeus colonialistas, como é o caso de 

uma questão que será usada no presente trabalho, oriunda originalmente do ENEM de 2007. 

Vejamos esta pergunta a seguir: 

A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de 

pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou) 

negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o 

descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos 

navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho às relações 

mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização  

do continente africano e de seus povos. 

K. Munanga. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no 

Brasil. In: Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília: 

SEMTEC/MEC, 2003, p. 37. 

Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que 

A) a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse 

continente. 

B) a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem 

esse continente. 

                                                 
6 MEC. Matriz de referência ENEM. Brasília: 2012. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf>. Acesso em: 

27 fev. 2018. 
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C) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. 

D) [alternativa correta] a exploração da África decorreu do movimento de expansão 

européia do início da Idade Moderna. 

E) a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a 

Europa.7 

Vemos que esta questão exige do candidato firmeza na compreensão de que a 

colonização europeia do continente africano é uma realidade predominante sobretudo a partir 

do período de Neocolonialismo do século XIX. Portanto, é interessante que a ideia de 

autonomia africana e de presença portuguesa (e de outros povos europeus) no continente tenha 

se estabelecido a medida em que as negociações e conflitos com os líderes das nações africanas 

permitiam. Este é justamente um dos objetivos da atividade que realizamos, como é explorado 

neste trabalho. 

Outra abordagem que o ENEM vem apresentando frente a temas africanos tem sido o 

reconhecimento da construção social de estereótipos. Vejamos um exemplo deste tipo de 

questão: 

A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas  

de muito sucesso, como Um príncipe em Nova York e Ace Ventura: um maluco na 

África; em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho 

animado. A animação O rei Leão, da Disney, o mais bem-sucedido filme americano  

ambientado na África, não chegava a contar com elenco de seres humanos. 

LEIBOWITZ, E. Filmes de Hollywood sobre África ficam no clichê. Disponível em: 

http://notícias.uol.com.br. Acesso em: 17 abr. 2010. 

A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma 

memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, 

respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano: 

A) A história e a natureza. 

B) [alternativa correta] O exotismo e as culturas. 

C) A sociedade e a economia. 

D) O comércio e o ambiente. 

E) A diversidade e a política.8 

                                                 
7 INEP. Exame Nacional do Ensino Médio : 2007. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2007/2007_amarela.pdf>. Acesso em: 03 mar 2018. 
8 INEP. Exame Nacional do Ensino Médio : 2013. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/caderno_enem2013_sab_azul.pdf>. Acesso 

em: 03 mar 2018. 
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Consideramos que esta questão faz parte de uma interessante tendência do INEP (que 

produz o ENEM) de abordar o processo de construção social que historiciza os documentos 

apresentados como apoio e dinamiza a relação do estudante com o passado. É um trabalho 

semelhante àqueles em que se discute patrimônio e manifestações culturais, que inclus ive 

estiveram presentes na forma de estudo da cultura afro-brasileira em diversas oportunidades. 

Entretanto, vemos que uma característica destas questões é que elas não demandam 

conteúdos próprios da História da África em si, mas sim temas tangenciais, ou a respeito da 

relação deste continente com a presença europeia. Parte da responsabilidade desta linha, 

provavelmente, provém das circunstâncias em que foram feitos estes exames: em um momento 

no qual o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira já era obrigatório por lei, mas 

no qual a maior parte dos alunos e dos professores ainda não estava familiarizada com os 

fundamentos básicos deste recorte histórico. 

Podemos ver sinais de aprofundamento do tratamento da História da África em uma 

questão do último ENEM – que, no momento em que escrevemos, ocorreu em 2017. Vamos 

observar a questão: 

No império africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio  

internacional onde tudo era negociado — sal, escravos, marfim etc. Havia também 

um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além 

de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser 

percebida por meio de um velho provérbio: “O sal vem do norte, o ouro vem do sul, 

mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu”. 

ASSUMPÇÃO, J. E. África: uma história a ser reescrita. In: MACEDO, J. R. (Org.). 

Desvendando a história da África. Porto Alegre: UFRGS, 2008 (adaptado). 

Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período 

mencionado era o(a) 

A) isolamento geográfico do Saara ocidental. 

B) exploração intensiva de recursos naturais. 

C) [alternativa correta]posição relativa nas redes de circulação. 

D) tráfico transatlântico de mão de obra servil. 

E) competição econômica dos reinos da região.9 

                                                 
9 INEP. Exame Nacional do Ensino Médio : 2017. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/cad_1_prova_azul_5112017.pdf>. Acesso em: 

3 mar. 2018. 
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Vemos aqui o tipo de questão que demanda sobretudo entendimento do texto, mas em 

relação ao qual as circunstâncias históricas específicas estão muito ligadas e são minimante 

necessárias para a resolução da questão. É interessante observar também que o Império do Mali 

aparece aqui como uma sociedade estudada em si mesma e na relação com outras nações 

africanas, não em uma apropriação ou contato com algum país europeu ou americano, o que 

indica uma valorização e uma tendência a cobrar os assuntos mais específicos da História da 

África no ENEM.  

Por conta disso, acreditamos que abordar de forma reflexiva as relações entre os 

colonizadores europeus e as lideranças africanas, como no caso da aula aqui apresentada, 

estimula a reflexão para temas mais amplos que poderão ser cobrados em exames, já que vemos 

um contexto relativamente favorável ao ensino de História e cultura dos africanos e 

afrodescendentes, sobretudo se compararmos com o estado do vestibular nas décadas 

anteriores. Assim sendo, como se pode observar, esta decisão pedagógica é positiva também 

por este viés mais prático. 

Quanto à organização do nosso processo de trabalho, o primeiro passo para a 

concretização dos objetivos desta pesquisa foi a pesquisa biográfica, que possibilitou o 

planejamento didático da aula em questão. Complementa-se a esta modalidade, ainda na fase 

de planejamento, o levantamento de bibliografia técnica sobre o uso de biografias e sobre a 

bibliografia concernente ao período histórico estudado. 

Por fim, a aplicação desta aula e a avaliação de seus resultados constituem um relato de 

experiência realizado em sala de aula. Nas quatro turmas que assistiram à aula, houve a 

resolução coletiva de uma questão que demandava o reconhecimento da soberania africana. 

Assim, foi possível identificar o desenvolvimento deste conhecimento. A reflexão sobre esta 

experiência é apresentada a seguir em forma de pesquisa acadêmica, constituída por três 

capítulos. 

O primeiro deles fala sobre as condições estruturais de ensino-aprendizagem, o currículo 

e a necessidade de reformulação da proposta, pensada tanto no âmbito do curso oferecido pela 

autora quanto enquanto discurso de impacto social. 

O segundo capítulo trata da biografia de nossa personagem, seguida de uma reflexão 

sobre sua posição de rainha e de guerreira, além de uma discussão sobre o impacto de seu gênero 

e a sugestão de outras personagens cujas biografias poderiam ser utilizadas para realizar uma 

atividade semelhante pelos profissionais da educação interessados. 
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Já o terceiro capítulo é composto pelo processo prático de composição e planejamento 

da aula, para que o leitor consiga imergir no cotidiano da docente e, assim, acompanhar o 

desenvolvimento, a aplicação e a avaliação da experiência relatada. 
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6 AS CONDIÇÕES E A NECESSIDADE DE MUDANÇA 

 O que aqui se apresenta é parte do processo de preparação e execução de uma aula que 

teve como um de seus recursos didáticos principais a narrativa biográfica da rainha Nzinga, 

conforme exploraremos a seguir. A execução desta proposta ocorreu na cidade de São Pedro da 

Aldeia (na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro), no dia 29 de abril de 2017, no âmbito 

do Pré-Vestibular Social da Fundação CECIERJ, projeto no qual exerci a docência entre 2015 

e 2017. 

6.1 As condições práticas de trabalho 

 O Pré-Vestibular Social (PVS) é um projeto da Fundação CECIERJ, subordinado à 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro. Nele, a docência é exercida 

sob o regime de bolsa e a designação de tutor. Os polos funcionam geralmente em escolas 

estaduais cedidas pela rede SEEDUC, como é o caso daquele no qual atuei no primeiro semestre 

de 2017. 

 O Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré, sede no polo São Pedro da Aldeia (SPE), não 

tem condições de funcionamento ideais. Convive-se com problemas elétricos, paredes muito 

desgastadas, cortinas rasgadas e há mesmo salas de aula sem porta. Este ano até mesmo a 

merenda foi cortada pelo estado.  

Logo, pensar atividades que requisitem, por exemplo, um projetor de imagens ou a 

impressão de cópias de um documento, é em vão. Nesta escola, o caminho mais garantido é a 

aula expositiva clássica. Por isso, o principal recurso utilizado foi o material didático, que, 

mesmo ele, foi apenas distribuído pelo governo no fim do mês de abril. 

 Como o nome sugere, o público-alvo do curso é a população em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica – selecionada de acordo com o critério de desempate da renda 

per capita e outras condições análogas – que deseja ingressar no ensino superior, sobretudo em 

suas modalidades gratuitas. Há reserva de vagas para alunos da rede estadual de educação. 

Podem inscrever-se tanto alunos que estão cursando a terceira série do Ensino Médio no ano 

letivo corrente quanto aqueles que há completaram esta etapa. 

 Consideramos que este tipo de ação afirmativa, embora não possua o critério racial, é 

extremamente importante como uma maneira de aprimorar as oportunidades educaciona is 

oferecidas atualmente aos jovens negros do Brasil. Embora não desejemos incorrer no equívoco 

que subordinar a condição racial à condição de classe, acreditamos que a existência de um 
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projeto de cunho social como este seja um espaço particularmente interessante para buscarmos 

o ingresso de jovens negros no Ensino Superior, sobretudo se comparado à escolarização que 

majoritariamente é destinada à este grupo social. Sobre a ressalva quanto a este tema, 

apresentamos o ponto de vista de Oliveira e Sacramento (2010): 

Embora não esteja totalmente distante da materialidade estatística do Brasil, onde os 

negros são a parcela mais pobre da população quando usamos o recorte da cor, esta 

perspectiva tem estado em decadência por ter contribuído com a construção de um 

discurso da democracia racial, que na prática leva ao menosprezo dos preconceitos 

derivados da percepção racial, ao submetê-los e confundi-los com o fator social. 

 Por isso que acreditamos que a utilização da justiça compensatória e distributiva, que 

busca corrigir distorções históricas de qualquer gênero, tenha uma fértil aplicação no terreno 

educacional. 

Sobretudo no setor público já que, em especial sob o ponto de vista dos professores de 

História e historiadores em geral, fica evidente que o Estado brasileiro se constituiu, sobretudo 

em seu primeiro século, às custas, materialmente falando, do povo negro escravizado e 

posteriormente mantido à margem da sociedade, graças à ação e negligência deste mesmo poder 

estatal e suas classes aliadas. É assim que consideramos essencial a tomada de posição do 

Estado em relação a esta matéria, dado que: 

Com efeito, o essencial é que o Estado reconheça oficialmente a existência da 

discriminação racial, dos seus efeitos e das suas vítimas, e tome a decisão política de 

enfrentá-la, transformando esse combate em uma política de Estado. Uma tal atitude 

teria o saudável efeito de subtrair o Estado brasileiro da ambigüidade que o caracteriza 

na matéria: a de admitir que existe um problema racial no País e ao mesmo tempo 

furtar-se a tomar medidas sérias no sentido minorar os efeitos sociais dele decorrentes  

(GOMES; SILVA, 2003, p. 113). 

 Além da própria existência deste reconhecimento do problema e tomada de posição para 

a ação por parte dos formuladores de políticas públicas, acreditamos que um passo importante 

para o alcance deste tipo de justiça caiba sobretudo aos profissionais da educação diretamente. 

Trata-se da mudança curricular, buscando criticar, minimizar e corrigir o flagrante 

etnocentrismo europeu no qual o currículo de História ainda hoje é baseado. 

Além disso, devemos buscar uma abordagem cotidiana da questão racial que reconheça 

e busque superar a desigualdade racial, sobretudo nos casos em que este item se torna objeto de 

conflito no ambiente escolar. Uma postura de enfretamento do problema deve dar lugar à usual 

negligência, que tem múltiplos impactos na vida dos estudantes negros, já que, como vemos: 
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Muitos estudos confirmam que a questão racial é tratada, na escola, de maneira 

displicente, com a propagação de aspectos legitimadores do status quo, o que inibe a 

formação de uma identidade negra. O cotidiano escolar apresenta-se, desse modo, 

marcado por práticas discriminatórias que se refletem nas expectativas sobre as 

possibilidades intelectuais dos/as negros/as, o que tem enorme impacto no rendimento  

dos estudantes afrodescendentes  (BRASIL, 2005, p. 34). 

Essas potencialidades de trabalho, entretanto, estão confinadas nos limites práticos de 

atuação, que voltamos agora a abordar. 

Em São Pedro da Aldeia havia, no momento da execução da proposta, quatro turmas de 

aproximadamente 40 alunos cada, dividas por data de nascimento. O impacto que esta regra 

causou é que havia três turmas compostas por adolescentes e uma por adultos, inclusive com 

uma parcela de pessoas bem mais velhas que os próprios docentes. 

 As aulas são ministradas semanalmente, aos sábados. Por conta da situação finance ira 

precária do estado do Rio de Janeiro, que impacta diretamente no atraso das bolsas, a direção 

instituiu um sistema de revezamento. Das oitos disciplinas originais, cinco compareceram a 

cada sábado até a regularização da remuneração. 

Portanto, durante as dez semanas inicialmente programadas para este sistema, cada 

disciplina foi ministrada em seis ou sete oportunidades. O horário de cada aula foi ampliado de 

55 minutos para 80 ou 75, dependendo das atividades de orientação acadêmica programadas 

para o dia. 

 O planejamento das aulas funciona sob a supervisão de uma coordenação, composta por 

professores experientes em educação básica da rede pública, que também supervisionam a 

produção e revisão do material didático. O projeto político-pedagógico, o currículo e o material 

didático do curso são relativamente progressistas, inclusive no que tange à inclusão da História 

dos africanos e afrodescendentes, sobretudo graças à influência deste grupo de coordenadores. 

Entretanto, sempre precisamos levar em consideração que o objetivo orgânico do 

projeto é aprovar nos exames de acesso à universidade. Disto decorre um foco ainda muito 

grande na História europeia e eurocentrada. Apesar de este currículo tradicional ainda assim ser 

passível de crítica, a possibilidade de aprovação dos alunos das escolas públicas nas 

universidades deve ser uma dimensão ética do trabalho docente nestas condições. 

Objetivo este, aliás, que é alcançado com relativo sucesso. Não há dados oficia is 

disponíveis, mas a prática docente nos indica que há uma parcela relevante dos alunos que têm 

sucesso nos exames de ingresso para o Ensino Superior, inclusive para cursos e instituições 

renomadas. 
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Por conta disso, creio que seja um exercício interessante pensar em quais estratégias 

didáticas são as responsáveis pela superação das dificuldades historicamente observadas, via de 

regra, na formação dos alunos oriundos das escolas públicas. Além do mérito de estudantes e 

docentes, podemos destacar a formulação sucinta e clara do material didático que facilita a 

aquisição do hábito de estudo e o planejamento constante e minucioso das aulas. 

Por conta destas linhas gerais, tanto a exposição quanto o material de apoio tendem a 

ter um caráter dialogado e reflexivo, que incita ao exercício do raciocínio histórico, no caso 

desta disciplina. Assim, o foco do processo de ensino-aprendizagem é o desenvolvimento de 

habilidades úteis à apreensão dos mais diversos contextos históricos, por mais que muitas vezes 

isso signifique abrir mão de uma boa porção de conteúdo factual tradicional. 

 

6.2 O conteúdo e a demanda por reformulação da aula 

 Como é frequente em cursos de tipo pré-vestibular, o cronograma no PVS, 

evidentemente, é muito apertado, portanto, é necessário sempre analisar o conteúdo e fazer 

escolhas, priorizações muitas vezes radicais. Sempre que é dado um novo enfoque em um 

assunto, é necessário sacrificar algum outro. 

Neste caso do conteúdo de Império Ultramarino Português, os assuntos preteridos foram 

os pormenores possíveis a respeito da ocupação portuguesa na Ásia. Apenas nos limitamos a 

caracterizar brevemente esta presença como também negociada, em grande parte, a partir do 

exemplo africano. 

Importante também caracterizar este assunto como especificamente complexo do ponto 

de vista pedagógico que propomos porque a narrativa tradicional da Expansão Marítima 

funciona como legitimadora do projeto eurocêntrico de sociedade, em geral, e de ensino, em 

particular. 

Dussel (2005) identifica que a acumulação de riquezas proveniente do colonialismo 

(iniciado, portanto, com a trajetória da Expansão) inaugura a fase histórica em que a Europa 

passou a ser o centro econômico do mundo, graças às riquezas expropriadas principalmente da 

América Latina. Como consequência deste processo, em termos ideológicos, temos que: “O 

‘eurocentrismo’ da Modernidade é exatamente a confusão entre a universalidade abstrata com 

a mundialidade concreta hegemonizada pela Europa como ‘centro’” (DUSSEL, 2005, p. 30). 
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Para combater este eurocentrismo, que possui estas fortes raízes históricas no momento 

da Expansão Marítima em diante, é necessário questionar o heroísmo destes marcos. 

Etimologicamente, pretendemos abordar este período histórico, ao menos neste momento de 

estudo da Expansão pelo litoral africano, através do conceito de afrocentr icidade. Assim o 

formula Asante: 

A ideia afrocêntrica refere-se essencialmente à proposta epistemológica do lugar. 

Tendo sido os africanos deslocados em termos culturais, psicológicos, econômicos e 

históricos, é importante que qualquer avaliação de suas condições em qualquer país 

seja feita com base em uma localização centrada na África e sua diáspora. Começamos  

com a visão de que a Afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva 

que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua 

própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos” 

(ASANTE, 2009, p. 93). 

É por acreditarmos na validade desta segunda perspectiva e na necessidade de 

reformular a tradicional visão eurocêntrica deste processo histórico que propusemos tal 

mudança na forma dessa aula, o que ocasionou, é claro, um aumento do tempo gasto na 

atividade. 

Trata-se de um exemplo de escolha da prática docente cujas diretrizes devem estar bem 

definidas baseadas nas prioridades de cada sistema de ensino e curso. O corte de conteúdo é 

uma necessidade constante, dadas as possibilidades muito amplas de abordagens possíveis no 

ensino de História e a tradicional opção do campo brasileiro pelo estudo da História Universa l 

no currículo escolar. 

O que importa aqui para nós, inclusive a fim de estender a lógica ao caso asiático, é 

desarticular o discurso difuso de superioridade europeia que - presente nos mais diversos 

pontos do currículo escolar e da cultura política em geral - impede a percepção plena da 

dimensão continuamente negociada e complexa dos contatos destes povos com os dos demais 

continentes. 

Portanto, sacrificamos um aspecto factual em prol do desenvolvimento de competências 

e habilidades que seriam as mesmas do restante do conteúdo. A apreensão dos aspectos 

cronológicos e factuais da disciplina, assim, fica a cargo do estudo privado do discente, com o 

auxílio da apostila e do plantão de dúvidas existente na sede do PVS. Entendemos, inclus ive, 

que este segundo aspecto é bem mais facilmente apreendido por meio deste expediente. Já o 

desenvolvimento dialogado de crítica sobre o conteúdo só é possível através da reunião e debate 

coletivos, para o que deve ser destinada a aula. 
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Sendo assim, creio que, pensado no arcabouço pedagógico do Exame Nacional o Ensino 

Médio, buscamos atender à “Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que 

constituem as identidades” e em especial a habilidade “H2 - Analisar a produção da memória 

pelas sociedades humanas” podem ser fartamente desenvolvidos na parte de discussão coletiva 

sobre o estereótipo africano e seu contraste com a biografia de Nzinga. 

Já a “Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e 

movimentos sociais.”; sobretudo no que trata da habilidade “H15 - Avaliar criticamente 

conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história.” É 

desenvolvida ao longo do processo de apreensão cognitiva do conflito envolvendo o reino de 

Ndongo e os portugueses. Inclusive em termos simbólicos, através da demonstração de pretensa 

superioridade portuguesa ao não fornecer uma cadeira para a embaixadora Nzinga.10 

Dentro dos limites típicos da modalidade educacional apresentada, procuramos fazer o 

exercício constante de aplicar a Lei no 10.639, que, conforme nos informa suas diretrizes (vide 

pressupostos teóricos-metodológicos), deve estimular a exploração dos temas africanos e afro-

brasileiros ao longo de todos os conteúdos do processo de escolarização, enquanto uma 

preocupação transversal do ponto de vista curricular. 

 Entretanto, o parecer vai além da recomendação genérica. A respeito de cada aspecto 

da proposta foram destacadas algumas sugestões de como abordar os temas na prática 

educacional. Inclusive, quando se trata da História e Cultura do continente africano, uma das 

ferramentas de trabalho propostas foi justamente o uso de biografias. Inclusive contamos com 

a personagem escolhida no presente trabalho como uma das personalidades sugeridas pela 

equipe, como podemos ver no enxerto a seguir: 

O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a 

realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com vistas à 

divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes na diáspora, 

em episódios da história mundial, na construção econômica, social e cultural das 

nações do continente africano e da diáspora, destacando-se a atuação de negros em 

diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e 

artística, de luta social (entre outros: rainha Nzinga, Toussaint-L’Ouverture, Martin 

Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, Aimé Cesaire, Léopold Senghor, Mariama 

                                                 
10 Essas compentências e habilidades derivam do documento que norteia a formulação do ENEM, a Matriz de 

Referência ENEM. BRASIL, 2012. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/mat riz_referencia_enem.pdf>. Acesso em: 

23 jun 2018. 
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Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson Mandela, Aminata Traoré, 

Christiane Taubira) (BRASIL , 2004, p. 13, grifo meu). 

Notemos também que cabe nos atentarmos para os riscos metodológicos presentes no 

manejo das biografias. Afinal, não cabe aqui a substituição dos “heróis” brancos pelos negros, 

em um movimento mecânico e irrefletido de reprodução das estratégias pedagógicas 

tradicionais.  

Ao construirmos um campo novo de discussão bibliográfica e produção de 

conhecimento a respeito das biografias negras, é de crucial importância que entendamos que os 

exemplos de trajetórias de vida devem ser constantemente problematizados e entendidos como 

um caminho possível em uma determinada sociedade assim como tantos outros. 

Desta forma, a biografia representa uma espécie de metáfora de uma realidade possível 

no passado histórico. Justamente por isso é tão útil enquanto metodologia de ensino e, 

simultaneamente, tão potente enquanto símbolo. 

Por isso também as biografias que atores históricos negros devem ser empregadas 

enquanto estratégia de engajamento e inclusão dos estudantes que não se identificam com a 

projeção possível no currículo eurocêntrico. O parecer, mais uma vez se posicionando 

politicamente quanto às finalidades da Lei 10.639, afirma: 

Precisa, o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações escolares em que 

todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar 

conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que 

pertencem e a adotar costumes, idéias e comportamentos que lhes são adversos 

(BRASIL, 2004, p. 9). 

Além desta identificação pessoal possível com o estudo das biografias, o próprio campo 

do Ensino de História da África justifica sua presença por conta da noção de África que pode 

ser construída através da abordagem recomendada pelo parecer. 

Desta maneira, as historiadoras Hebe Mattos e Martha Abreu, em artigo a respeito das 

Diretrizes Curriculares em questão, afirmam, a respeito das sugestões de trabalho 

proporcionadas: 

O que unifica o elenco de temas é 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 européia ou 

brasileira” (ABREU; MATTOS, 2008, p. 16). 

 Além disso, ao longo da prática de pesquisa e reflexão desenvolvida no âmbito desta 

pós-graduação, concluímos que o status quo da branquitude em nossa conformação intelec tua l 



24 

 

 
 

contribui para a condição de relativa invisibilidade da História Africana e para o exercício 

deficitário da construção da memória afrodescendente, o que implica omissão de 

responsabilidade representativa para com nossos alunos negros, acima discutida, e a perda de 

uma ótima chance de contribuir socialmente para a construção positiva das relações étnico -

raciais (para a definição desta expressão, vide Justificativas). 

 Por exemplo, a ideia para o tema eleito nesta aula que apresento aqui surgiu da 

dificuldade apresentada, por parte dos meus alunos dos anos letivos de 2015 e 2016, em 

identificar que a colonização da África pelos europeus não foi um processo simultâneo e 

imediato ao contato entre estes continentes. 

Apenas após as reflexões que tivemos acerca da construção social, por parte do 

Movimento Negro organizado, da demanda pela inclusão legal da História e cultura africana e 

afro-brasileira é que olhei novamente para esta dificuldade, entendendo-a baseada no senso 

comum profundamente arraigado no imaginário do corpo discente a respeito da África enquanto 

um continente submisso, pobre e inerentemente colonizado, tutelado. 

Acreditamos que a construção de tantos estereótipos extremamente negativos a respeito 

do continente africano e de seus habitantes está historicamente relacionada, de forma direta, ao 

racismo institucionalizado na sociedade brasileira. 

Logicamente, o início deste processo remonta à influência da ideologia racial de 

períodos anteriores, que inclusive embasaram a escravidão racial que o Brasil experimentou. É 

notória a justificativa religiosa católica para a possibilidade de escravização do povo negro, 

baseada na lenda do castigo de Cam11. 

Entretanto, entendemos que tal preconceito racial foi reformulado e reforçado por 

correntes da intelectualidade branca dos séculos XIX e XX que, num processo de circularidade 

cultural12, difundiu suas ideias, que também tiveram consecutivas apropriações e 

reformulações, por vastos setores da sociedade brasileira. Sobre o assunto, outra perspectiva 

interessante é a de Schwarcz: 

O que se pode dizer é que, enquanto essa “visão racial” da nação partiu dos 

estabelecimentos científicos, mas esteve presente sobretudo no domínio das relações 

pessoas e das vivências cotidianas, justificando hierarquias sociais nomeadas em base 

                                                 
11 Segundo esta narrativa, os africanos seriam descendentes de um dos filhos de Noé, Cam, que, por seus maus 

atos, teve a pele escurecida como castigo divino, o que sinalizaria a impureza de seus descendente s, igualmente. 

Segundo BASCHET (2006) este é o embasamento bíblico da escravidão racial na América, além da influência 

islâmica no continente, que era contrária à cristandade. 
12 Nos apropriamos aqui do conceito de Carlo GINZBURG (1987): “A circularidade, o u seja, o “[...] influxo  

recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica.” (p. 13) 
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a critérios biológicos (nesse movimento que partia das instituições para alcançar o 

senso comum e vice-versa), já os modelos liberais regulamentarão as esferas públicas, 

constarão das leis e medidas de âmbito mais geral. A raça se discute entre “pessoas” 

– nos conflitos diários, na clínica médica, na personalidade das personagens dos 

romances científicos da época; a lei, entre indivíduos, ou melhor, entre os  reduzidos 

cidadãos dessa grande nação que participam das esferas políticas decisórias, dos 

debates externos e diplomáticos. Assim, se as conclusões sobre a singularidade das 

espécies humanas, no Brasil, nunca constaram das leis ou dos documentos oficiais ,  

conformaram um argumento frequente nos debates que levaram à elaboração dessas 

mesmas medidas (SCHWARCZ, 1993, p. 323). 

A memória e a persistência do racismo cientificista, ou, melhor, pseudocientífico, no 

Brasil do início do século XXI traveste o instrumento de controle social que é o racismo num 

discurso que é por muito considerado como racionalizado e inteligível, transbordando os limites 

do misticismo de origem bíblica para entrar na seara do científico, se apropriando assim do 

argumento de autoridade preferido da cultura ocidental contemporânea. Vejamos o que nos diz 

sobre este movimento Schwarcs (1993, p. 84-85): 

A partir deste balanço nota-se que a percepção da “diferença” é antiga, mas sua 

“naturalização” é recente. Ou seja, é apenas no século XIX, com as teorias das raças, 

que a apreensão das “diferenças” transforma-se em projeto teórico de pretensão 

universal e globalizante. “Naturalizar as diferenças” significou, nesse momento, o 

estabelecimento de correlações rígidas entre características físicas  e atributos morais . 

Em meio a esse projeto grandioso, que pretendia retirar a diversidade humana do reino  

do incerto da cultura e localizá-la na moradia segura da ciência determinista do século 

XIX, pouco espaço sobrava para o arbítrio do indivíduo. Da biologia surgiram os 

grandes modelos e a partir das leis da natureza é que se classificavam as diversidades. 

É retomando estas construções ideológicas referentes ao darwinismo social, ao 

evolucionismo social e à eugenia, dentre outras teorias, que o racismo no Brasil persiste 

enquanto um discurso difuso e uma prática efetiva de exercício de poder nos âmbitos político, 

cultural e econômico. 

Refletir sobre estes pontos importantes da construção de uma ideologia racista nos faz 

atentar para um ponto importante do debate: a concepção distorcida de que o problema racial 

no Brasil é apenas um problema dos negros e que não demanda envolvimento ativo da 

população branca, herdeira (material ou simbolicamente) desta sociedade fundada na 

desigualdade racial. 

Esta reprodução tem como um de seus fundamentos culturais a construção de identidade 

da população branca marcada pelo ethus da violência e da discriminação racial e pela noção de 

que aquilo que é branco seria a norma e o que fosse proveniente das demais raças, o desviante. 

Deste substrato ideológico parte também as vozes que negam a existência de racismo em nossa 

sociedade, buscando sempre o enfoque na questão social, confundindo-as e levando ao discurso 
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da democracia racial. Bento (2002) define esta postura como branquitude, a condição do branco 

que não precisa de identificar como tal e busca promover o silêncio sobre sua participação na 

permanência dos próprios privilégios. 

É assumindo a posse de privilégios em nossa atual sociedade e combatendo pela 

mudança da própria construção identitária de si e de seus pares (inclusive no âmbito 

profissional) é que os professores brancos podem contribuir para a superação deste padrão de 

comportamento. 

Acreditamos que este movimento é possível pelos mesmos métodos que devem ser 

adotados por todo membro de uma comunidade privilegiada: ouvir o que o outro tem a dizer 

sobre sua forma de estar no mundo através de uma empatia sincera. Assim Bento (2002) 

expressa um processo possível de tomada de consciência do racismo por parte dos brancos, que 

nós almejamos em relação a docentes e discentes assim identificados: 

O indivíduo experimenta, então, um senso de alienação em relação aos outros brancos 

que não examinaram o próprio racismo. Desconfortável com sua própria branquitude, 

ainda incapaz de ser verdadeiramente qualquer coisa, o indivíduo pode buscar uma 

nova maneira, mais confortável, de seu branco. Esta busca é a característica do estágio 

de desenvolvimento imersão/emersão. Finalmente, ler biografias e autobiografias de 

pessoas brancas que têm atravessado processos semelhantes de desenvolvimento de 

identidade oferece aos brancos modelos para mudança. Estudar sobre brancos anti-

racistas pode também oferecer aos negros a esperança de que é possível ter aliados 

brancos. Para brancos, a internalização de uma nova percepção do que é ser branco é 

a tarefa básica do estágio de autonomia. Os sentimentos positivos associados a esta 

redefinição energizam os esforços pessoais para confrontar a opressão e o racismo na 

sua vida cotidiana (BENTO, 2002, p. 42). 

Um caminho para o estímulo a esta abordagem, ao mesmo tempo em que a autoestima 

dos jovens negros permanece como prioridade, é justamente o ensino de História. Sabemos que 

parte significativa das concepções da vida adulta são formadas neste momento de estudos e 

sociabilidade fornecido pelo ambiente escolar. 

Sendo assim, acreditamos que um referencial positivo de África também pode vir daí. 

Temos aqui, portanto, a possibilidade de expandir horizontes promovendo a diversificação de 

histórias13 que é tão importante para este processo de retomada através da memória. 

Apesar de ser proveniente de um campo de conhecimento não científico, que é a 

literatura, a crítica à história única inspira-nos a pensar em uma dimensão ética do ensino de 

                                                 
13 Para entender melhor esta ideia, é desejável recorrer à noção de história única, formulada por Chimamanda 

Adichie, que exploramos na seção Pressupostos Teórico-Metodológicos do presente trabalho. 
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História, ao fornecer uma heteroglossia14 em nossas narrativas como uma estratégia para 

questionar estereótipos e preconceitos de toda espécie, tanto relativo a povos do passado quanto 

do presente. 

Entendemos que o silêncio em torno da História africana é parte de um processo violento 

de repressão da memória do povo afro-brasileiro e que o caminho para começarmos a reverter 

o problema também é este. Isto compõe um contexto problemático bem mais amplo quando 

consideramos que a organização tradicional do currículo se torna alienada e alienante do ponto 

de vista dos alunos negros; contribuindo, assim, para a perpetuação do racismo 

institucionalizado na educação e, consequentemente, para o desinteresse pela escola. 

Assim, na revisão da atividade pedagógica para este ano (o mesmo conteúdo já havia 

sido abordado incialmente em 2015 e 2016, sob minha responsabilidade), resolvi levar em 

consideração esta dificuldade de apreensão da soberania africana e modificar minhas estratégias 

a fim de questionar esta impressão e construir conhecimento a respeito do assunto. 

Vendo que a simples ideia de explicar que a presença portuguesa no continente africano 

a partir do século XV se limitava basicamente ao litoral e dependia das negociações com os 

chefes locais, resolvi inserir uma narrativa biográfica (com aproximadamente 15 minutos de 

duração) para exemplificar o caráter destas negociações. 

 

6.3 Novos recursos: a biografia da rainha Nzinga 

A história escolhida foi a de Nzinga Mbandi (ou Njinga). As duas grafias são aceitas 

correntemente, embora a grafia “Nzinga” seja mais coerente com a gramática das línguas bantu. 

Sobre a questão da grafia, como afirma Fonseca (2012, p. 20-21): 

O problema se inicia logo na escrita do nome da nossa personagem principal, pois este 

foi grafado de diversos modos: Nzinga, Njinga, Jinga, Ginga, Zingha... (...) A partir 

da independência de Angola, em 1975, visando à valorização, utilização e promoção  

das línguas locais, o Instituto de Línguas Nacionais de Angola fixou as normas 

ortográficas do quimbundo e de outras línguas maternas, optando pela ampla 

utilização da letra K. De acordo com estas normas, foram grafadas Nzinga, Kwanza, 

kilombo. (...) 

Neste trabalho, optamos por grafas as palavras de origem angolana de acordo como 

que os angolanos convencionaram (Nzinga, Kwanza, Ndongo). 

 

                                                 
14 MONTEIRO (2007) define heteroglossia como o instrumento narrativo consistente na “conjugação de vozes 

variadas e opostas” (p. 122). 
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Nzinga foi embaixadora e posteriormente soberana dos reinos mbundo Ndongo e 

Matamba. Narramos brevemente suas negociações e guerras com os portugueses, que agiam 

desde São Paulo de Luanda, seu entreposto na região da atual Angola. 

Com isso, pretende-se que o exemplo biográfico quebre o paradigma da África enquanto 

continente submisso e chame atenção para as disputas políticas na região. Acreditamos que a 

biografia é uma das formas ideias de inserir tal discursão porque, como afirma Silva (2009, p. 

17): 

O trabalho com biografias em sala de aula se justifica por duas razões principais: o 

forte apelo que esse gênero exerce sobre o público leigo e o papel que a biografia pode 

desenvolver como representação do contexto histórico ao qual pertence o biografado. 

O interesse pela vida particular é um gosto adquirido por muitos, o que faz da biografia 

um gênero literário popular. Além disso, uma boa dose de veneração ao herói, comum 

a todas as sociedades, está por trás do interesse tanto em obras cinematográficas e 

literárias sobre personagens históricos quanto sobre celebridades midiáticas. Esse 

caráter popular é o primeiro dos atrativos da biografia como instrumento de ensino de 

História: ela se apresenta como um meio que facilita a discussão histórica ao despertar 

a curiosidade dos alunos porque fornece nomes e faces aos processos históricos. Ou 

seja, a biografia personaliza a História que enfoca estruturas e processos amplos. E, 

em uma sociedade em que a individualização está por toda parte, associar contextos 

históricos a personagens que os alunos possam se recordar é fornecer as ferramentas  

mais básicas para que esses estudantes possam conhecer e, mais importante, se 

interessar por esses momentos históricos. 

Desta maneira, a biografia se torna uma grande aliada no processo didático da História 

Social mais tradicional, contribuindo para pensar nos momentos históricos em diferentes 

dimensões, além de promover o interesse dos estudantes e facilitar sua aprendizagem. Além 

desta maior facilidade no que tange à conexão mnemônica entre contexto e figura históricos 

para o aluno, o uso de biografias enquanto recurso didático na História tem muitas outras 

vantagens. 

Uma delas é a “humanização” de figuras distantes no tempo e no espaço, que muitas 

vezes tendemos, à primeira vista, a observar de forma deturpada por conta do costume de lidar 

com a História enquanto estrutura, a História dos grandes processos e grupos. Esta abordagem 

traz algumas vezes como consequência indesejada a cristalização, o distanciamento das 

experiências humanas dos outros (diferentes de nós pela época em que viveram) em relação às 

que acreditamos nossas. 

É assim que “a resistência e negociação entre africanos e portugueses” pode ser vista ao 

nível do detalhe, na trajetória de uma embaixadora que não aceita sentar-se no chão enquanto 

seu interlocutor senta-se em uma cadeira. Todos nós, independentemente da idade e de 
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condições como a de aluno(a) ou professor(a), certamente já se sentiu em algum momento da 

própria vida menosprezado(a) ou humilhado(a) e pode se identificar com a necessidade 

subjetiva de tomar uma atitude reativa a esta situação. 

Ao percebermos que uma embaixadora de um reino distante no tempo e no espaço foi 

capaz de ser motivada por sentimentos como os que nós próprios experimentamos, o 

“reconhecimento da nossa humanidade compartilhada” (ADICHIE, 2009) se torna mais fácil.  

Além do desenvolvimento desta empatia, que em si já é uma competência 

socioemocional importante que a escola deve promover, observar estes sentimentos em comum 

leva ao entendimento da História como o que ela é: a construção de muitas trajetórias de vida 

em sociedade, suas ações e consequências, com rupturas e continuidades. Portanto, o passado, 

assim como o presente e o futuro, é o resultado de conexões entre sujeitos fazendo escolhas e 

tomando decisões em meio a incertezas, continuidades e rupturas de cada espaço-tempo. 

E se hoje as motivações individuais para os principais momentos de inflexão da vida 

das pessoas nem sempre são nobres e grandiosas, fica claro que o mesmo pode ser dito a respeito 

das pessoas do passado. Elas não combinaram conscientemente o dia e o lugar em que iria m 

“derrubar” o Império Romano, fazer a Revolução Industrial, etc. Mesmo estas grandes 

narrativas tradicionais da historiografia ocidental começaram ao nível dos indivíduos 

interagindo, fazendo escolhas dentre as opções disponíveis. 

Se pretendemos, portanto, dizer que no passado a experiência humana já era desigual e 

complexa, epistemologicamente estamos negando a concepção teleológica de História. Ou 

seja, estamos usando o tradicional recurso da biografia de forma oposta àquela da escola dos 

“grandes heróis”. Aquela que seria tradicionalmente nossa heroína biografada é na verdade uma 

personagem cuja trajetória é permeada por altos e baixos, contradições e ambiguidades. Trata-

se, portanto, de uma biografia historicizada. 

Portanto, quando falamos coisas como “Nzinga foi uma líder da resistência africana ao 

colonialismo português” não pretendemos reverter a equação tradicional mantendo a aura de 

heroísmo, mas sim salientar que este foi o resultado de uma série de decisões da nossa 

protagonista e de personagens coadjuvantes (que poderiam ser também protagonistas em outros 

enfoques) cujo objetivo imediato foi, como é muito comum, a preservação, o poder e a 

prosperidade de si e dos seus. 



30 

 

 
 

Por conta de tudo isso, acreditamos que as biografias são um recurso que não determina 

a abordagem, deixando espaço para a discricionariedade de cada profissional da educação, que 

deve estar ciente de todos os caminhos possíveis para trabalhar com a ferramenta. 

 Sendo assim, o uso desta narrativa biográfica na qual há o destaque político desta 

embaixadora, guerreira e rainha cumpre ao mesmo tempo a função de estabelecer corretamente 

a soberania Ndongo e Matamba na região e de ser uma excelente representação da agência 

história da mulher negra15, contingente populacional que julgo extremamente subrepresentado 

no currículo tradicional de História e ao qual pertence talvez 40% do corpo discente ao qual tal 

aula se dirigiu. Este não é um levantamento preciso, já que, no momento em que reflit imos 

sobre os significados desta empreitada, já não trabalho mais nesta instituição. Optamos pelo 

dado aproximado a fim de não nos sobrepormos ao direito de autodeclaração racial das ex-

alunas em questão. 

 O episódio narrado foi o recebimento de Nzinga pelos representantes portugueses em 

Luanda para deliberar a respeito do limite da interiorização portuguesa na região. Ao chegar na 

sala destinada às negociações, segundo relatos de narradores contemporâneos, foi oferecida à 

embaixadora que se sentasse em uma almofada, ao passo que o anfitrião português estava 

sentado na única cadeira existente no recinto. Percebendo a posição de pretensa superioridade 

imposta por este ato simbólico, Nzinga fez uma escrava sua se ajoelhar e apoiar os cotovelos 

no chão e se senta em suas costas, a fim de estar à mesma altura de seu interlocutor. 

 Aqui, cabe uma elucidação desta passagem ao observarmos com cuidado a distinção 

entre a escravidão na África Central de que estamos falando e a escravização massiva nas 

Américas, tal qual conhecemos no Brasil. 

 Apontar estes paralelos e as diferenças entre os sistemas é útil porque a difusão da 

existência da escravidão em África antes da chegada dos europeus feita de forma irrefle t ida 

pode funcionar politicamente como um argumento conservador em favor da minoração da 

responsabilização da Europa pela diáspora africana e até mesmo da negação do racismo. 

Consideramos que esta interpretação seja uma deturpação séria, conforme foi apontado 

aos estudantes quando esta questão surgiu em uma das turmas em que a aula tema deste trabalho 

foi ministrada. 

                                                 
15 Remetemos aqui a um dos pressupostos da Afrocentricidade (ASANTE, 2009), o compromisso com a descoberta 

do lugar do africano como sujeito, em eventos, textos e ideias. Se trata de um compromisso epistemológico 

essencial para o trabalho com grandes figuras africanas, como é o nosso caso. 
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Para instrumentalizar e qualificar tal debate, vamos à explicação de Fonseca (2012), em 

sua dissertação sobre Nzinga. A respeito da escravidão em Mbundo: 

A tradução de kijiku por ‘escravo’ implica em alteração do sentido original que a 

palavra tinha no contexto dos séculos XVI-XVII. Certamente os escravos africanos 

na América não receberam o mesmo tratamento dispensado aos ijiku do Ndongo, que 

eram considerados como membros da família do senhor. Frequentemente um kijiku se 

casava com a filha de seu senhor e assumia posições políticas importantes no sobado. 

(p. 35) 

 Vemos, portanto, que a posição de kijiku chegou a nós como “escravo(a)” graças à 

percepção europeia das relações observadas em sua presença no continente africano e que, 

apesar de representar um tipo de trabalho compulsório, não se intercambia pela escravidão 

atlântica de forma automática. Este é um debate possível com diversas outras atividades 

pedagógicas e consideramos um tema interessante de ser aprofundado. 

 Sendo assim, além deste episódio da reunião também foi narrado o sucesso relativo de 

sua resistência, sua ação militar contra a expansão portuguesa, sua coroação como rainha, a 

aliança com os holandeses e a relativa paz que Matamba alcançou graças a seus quase quarenta 

anos de governo. No próximo capítulo, iremos pensar melhor sobre a relevância da escolha 

desta biografia em especial, dentre as opções possíveis. 
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7 NZINGA MBANDI: UMA BIOGRAFIA EM VÁRIAS DIMENSÕES 

7.1 A trajetória de Nzinga Mbandi 

Para entendermos melhor a proposta aqui estudada, consideramos interessante nos 

determos um momento a respeito das linhas gerais da biografia desta importante personagem 

histórica16. 

Nzinga Mbandi viveu no século XVII e foi ora aliada e ora adversária dos portugueses 

que buscavam a colonização de Angola, além de holandeses, dos povos mbundo e de outros 

povos nativos da região. Isto é compreensível graças às flutuações estratégias do período, que 

apresentou, como é frequente quando o assunto é política, contexto muito diversos ao longo 

dos anos. 

Sendo assim, sua atuação política passou a se tornar célebre a partir do reinado de seu 

irmão, Ngola Mbandi, a quem ela sucederia enquanto rainha. Sobre a criação do título de Ngola 

da forma como foi ocupado por Ngola Mbandi e Nzinga Mbandi, ainda no século XVI, vemos: 

O título Ngola tornou-se, no Ndongo, um novo tipo de estrutura política centralizada 

e hierarquizada, estabelecendo ruptura com as normas tradicionais dos grupos de 

descendência Mbundo. A partir da reunião de poderosos exércitos, pôde impor sua 

soberania a praticamente todas as formações sociais entre os rios Bengo, Kwango e 

Kuvo (FONSECA, 2012, p. 24) 

 Este poder se tornou consolidado com base no avassalamento de sobas, que eram líderes 

locais, formando um reino com fortes particularidades locais, cuja estrutura central estava 

sempre em disputa com as autonomias locais. Vemos que: 

Os sobados eram unidades políticas autônomas que compunham o reino do Ndongo, 

e os sobas, dentro de suas terras, eram ‘senhores de baraço e cutelo, sem dependência 

de ser Rey’. No contanto, o Ngola deveria proteger as comunidades Mbundo contra 

ataques de forasteiros e garantir a paz em todo o território. Até o início do séulo XVII, 

o Ngola estava ampliando seus domínios à medida que os sobas aceitavam seu poder. 

(...) 

O Ngola era, portanto, um soberano poderoso que governava autônomo um Estado 

hierarquizado, com complexa organização social e tributária, contava com diversos 

“funcionários públicos” e centenas de sobas tributários (FONSECA, 2012, pp. 26-7) 

 Por conta da ocupação deste cargo, acreditamos que é cabível a designação de Nzinga 

Mbandi enquanto rainha do reino de Ndongo, já que este conceito dialoga com a posição de 

Ngola dentre os Mbundos. Nos baseamos aqui no conceito de refinamento léxico, pressuposto 

                                                 
16 Devo a maior parte destas reflexões a Fonseca (2012) e Serrano (1995/1996). 
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da epistemologia afrocêntrica. Para entender com precisão o que este compromisso significa, 

vamos à definição de Asante (2009, p. 98-99): 

Tipicamente, o afrocentrista deseja saber se a linguagem usada em um texto é baseada 

na ideia dos africanos como sujeitos, isto é, se o escritor tem alguma compreensão da 

natureza da realidade africana. Por exemplo, quando um inglês ou um norte-

americano chama uma casa africana de “choupana”, está deturpando a realidade. O 

afrocentrista aborda a questão do espaço de moradia dos  africanos do ponto de vista 

da realidade africana. A ideia de casa na língua inglesa faz presumir um prédio 

moderno, com cozinha, banheiros e áreas de recreação, mas o conceito africano é 

diferente. Assim, a casa deve ser concebida como um conjunto de estruturas em que 

uma é usada para dormir, outra para armazenar bens e objetos de uso doméstico e 

outra, ainda, para receber convidados. (...). Portanto, é importante que, ao avaliar as 

ideias culturais africanas, a pessoa preste muita atenção ao tipo de linguagem que está 

sendo usado. No caso dos domicílios africanos, deve-se primeiro perguntar o nome 

que eles próprios atribuem ao lugar em que dormem. (...) O pensamento afrocentrado 

se engaja no processo de desvelar e corrigir distorções decorrentes desse léxico  

convencional da história africana. 

 Dado este pressuposto, acreditamos que uma analogia semelhante seja possível neste 

caso e por isso optamos por nos referir a Nzinga Mbandi, durante a extensão deste trabalho e 

da aula que o acompanhou, como rainha. 

 Porém, um dos episódios mais célebres da trajetória de Nzinga precede a ocupação deste 

posto. Ainda enquanto seu irmão era ngola, os portugueses estavam buscando a interiorização 

dos seus domínios na região. Um exemplo desta postura ofensiva está na construção do presídio 

português de Ambaca, próximo à capital do Ndongo, Cabaça. Por conta do conflito militar que 

acompanhava tal contexto, a irmã mais velha do ngola, Nzinga Mbandi, foi enviada a Luanda 

como sua embaixadora, a fim de negociar um acordo de paz. 

 Para se encontrar com as autoridades portuguesas, Nzinga trouxe um grande séquito e 

usou uma indumentária luxuosa, segundo alguns relatos contemporâneos. Foi nesta ocasião que 

aconteceu um dos episódios mais simbólicos desta biografia, a discussão em torno da cadeira, 

de que tratamos no capítulo 1. Os portugueses concordaram em estabelecer a paz (embora não 

tenham cumprido este acordo) e Nzinga batizou-se como D. Anna de Sousa, embora não tenha 

concordado em fazer de Ndongo um Estado tributário de Portugal. 

 Posteriormente, com a morte de Ngola Mbandi, Nzinga acabou por se tornar ngola em 

1624. Foi retirada do posto por um golpe em 1626, no qual o mesmo governador português que 

havia negociado a paz com ela, Fernão de Sousa, Colocando em seu lugar Samba Atumba. 

Sem pretensões de abrir mão do poder, Nzinga fortificou-se em Kidonga, vivendo junto 

aos Jagas-Mlangala em seu kilombo (tipo de acampamento militar). Neste kilombo, Nzinga 
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acolheu muitas pessoas que haviam sido escravizadas pelos portugueses e depois fugido. 

Portanto, ir para junto dela era uma alternativa à escravização neste sentido. 

Dentre estes, muitos eram tembares, ou seja, responsáveis pela realização da guerra dos 

portugueses. Portanto, este acolhimento era também uma estratégia militar. 

Foi junto a esse povo guerreiro (com o qual também exercia posições de liderança) que 

Nzinga conquistou o reino de Matamba em 1630, no qual o povo tinha uma ancestralidade em 

comum com Ndongo. Em Matamba, Nzinga construiu um Estado soberano a partir das 

instituições Mbangala, e, assim, conseguiu mais estabilidade para voltar a seus planos de reaver 

o poder do Ndongo. Se aliou aos holandeses durante o período em que eles ocuparam Angola. 

Depois, aceitou o acordo com os portugueses para voltar à fé cristã. 

Nesta trajetória de vida peculiar, podemos observar que Nzinga ora se aliou aos 

europeus e ora os enfrentou frontalmente. Esta é uma história complexa, que ressalta o quão 

intrincado era o jogo político da região durante a penetração portuguesa e o respectivo processo 

de resistência. Em suma: 

Pensamos “conquista” e “resistência” em Angola não como um simples binômio de 

opostos, mas como um complexo cenário, em que as diversas forças combatiam de 

forma ambígua e variável. Não se trata de brancos contra negros, muito menos de 

europeus contra africanos. O jogo de alianças era flutuante o bastante, não permitindo 

tais simplificações. Mas mantivemos a ideia de Nzinga como líder da resistência 

africana frente ao colonialismo europeu e à consolidação do tráfico negreiro, 

destacando sua atuação militar e política. Militar porque queremos entender Nzinga , 

com seu exército de Jagas, desorganizou a rede comercial que Portugal penava para 

construir, quais as táticas, estratégias, armas utilizadas para se manter livre e 

desestabilizar a presença do inimigo em Angola. E política porque reuniu em torno de 

si centenas de pessoas de mais diferentes etnias e encabeçou a formação de grande 

confederação de sobas descontentes com a presença portuguesa na África Central, 

reunindo-os em torno de uma causa comum (FONSECA, 2012, p.14). 

 Vamos agora nos deter a uma segunda dimensão desta biografia, além da identidade de 

resistente e estrategista política e militar. 

 

7.2. Dimensão de gênero: mulher guerreira e soberana 

 

Houve discussão entre os estudiosos desta personagem quanto à legitimidade do cargo 

de Ngola e algumas delas são provenientes do seu gênero. Embora os povos bantu, como 

costuma ser a regra, possuíssem organização de papeis por gênero, não há indicativo de 
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precedente e legislação (ainda que consuetudinária) a respeito desta proibição de ascensão à 

soberania. 

Acreditamos que esta discussão possa ser, sobretudo, proveniente da projeção das 

categorias de gênero europeias, em particular, e ocidentais, em geral, tanto dos contemporâneos 

colonizadores quanto também por parte dos estudiosos, que partiram do olhar das relações de 

gênero binárias e relativamente rígidas sem a devida problematização. 

Graças a este tipo de construção discursiva, inclusive, a biografia de Nzinga Mbandi é 

vista como extremamente única, singular, quando na verdade ela possuiu antecessoras no 

próprio cargo de Ngola. Como afirma Fonseca (2012, p. 155-161): 

Esta proibição [de mulheres assumindo títulos políticos] vai contra a genealogia 

apresentada por Cavazzi, em que o primeiro Ngola, o rei-serralheiro, foi sucedido por 

suas filhas, primeiro por Zunda-dia-ngola e depois por Tumba-dia-ngola, marcando a 

presença feminina no trono do Ndongo desde sua fundação. (...) Se Nzinga teve 

dificuldades para governar por ser mulher, o mesmo não aconteceu com suas 

sucessoras. A combinação dos reinos de Ndongo e Matamba (um título que foi usado 

até 1756) que ela governou, teve numerosas rainhas nos séculos seguintes: no período 

de 104 anos que se seguiu à morte de Nzinga, rainhas governaram por pelo menos 80 

anos. 

Portanto, concluímos que seu reinado merece tanto destaque não por ter sido o de uma 

rainha poderosa (em oposição ao de um rei), mas em si, por ter representado um período 

extraordinário na História da ocupação europeia da África, já que se trata de um povo que foi 

governado por mulheres tanto antes quanto depois de seu reinado. E, ainda, de maneira mais 

geral, entendemos que a transgressão ao comportamento socialmente entendido como típico é 

praticamente uma constante quando se trata do tema gênero. 

A prática da negociação de limites e mesmo a completa fuga dos padrões é um fator 

existente, em termos exatos, todas as vezes em que uma regra é estabelecida. Isso se dá porque 

as normas a respeito dos costumes são também construções ideológicas destinadas a impor e 

conservar determinado comportamento e estatuto a uma certa parcela da sociedade – ou, vendo 

a questão de maneira relacional, a toda ela. 

Dito de outra forma, de nada valeria uma complexa rede de instruções e a formas de 

coerção prescritas aos corpos desviantes, destinada a estabelecer a obrigatoriedade de um 

determinado comportamento e performance de gênero se esta já fosse a realidade absolutamente 

constituída. É assim que os comportamentos alvos de condenação e crítica sempre existiram 

nas sociedades. Sem eles, a necessidade da norma em si se esvaece. 
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Empiricamente, podemos observar tais fatores em sociedades também de outros 

espaços-tempo. Devemos nos atentar para a tendência de que o olhar das atuais gerações de 

alunos e profissionais da educação (que experimentaram pessoalmente o processo, ainda em 

aberto, de difusão e consolidação do feminismo como um dos mais importantes movimentos 

sociais da atualidade, com seu auge nas últimas décadas e no tempo presente) tende, no geral, 

a enxergar o passado como o locus por essência da opressão das mulheres. 

Sendo assim, quanto mais antigo o contexto abordado, mais repressivas seriam as 

normas em relação à autonomia e poder femininos. Ou seja, se confunde a ideologia com a 

materialidade histórica, erro comum sobretudo no ensino e aprendizagem sobre sociedades mais 

antigas. 

Claro que esta é apenas uma generalização que busca indicar uma tendência facilitado ra 

de possíveis anacronismos a respeito do assunto. Ressalta-se também que se trata de uma 

impressão que parte da experiência da autora, tanto docente quanto pessoal; e que, portanto, 

variações e flutuações, assim como discordâncias, são esperadas. 

Dada esta circunstância, ao apresentar a figura Nzinga Mbandi como uma rainha 

guerreira do século XVII, a reação geral dos estudantes foi de surpresa por conta, dentre outros 

aspectos, de seu gênero. 

Em suma, não é verdade que a temporalidade em que esta personagem está inserida faria 

com que seu acesso ao poder político e à atividade guerreira fosse mais dificultado, por 

exemplo, do que é para as mulheres do nosso tempo. Esta variável, isolada, não permite tal 

conclusão. 

Ressalta-se ainda que o gênero é uma das múltiplas dimensões de um contexto de vida 

e que necessariamente vem acompanhado de outras muitas identidades, em uma dimensão 

interseccional. 

A partir de tal reflexão sobre as vicissitudes da condição feminina no passado é que 

acreditamos que a exploração desta biografia seja capaz de contribuir também para o 

desenvolvimento de uma concepção mais igualitária dos gêneros, contribuindo também para a 

construção e o reforço da autoestima das alunas, sobretudo no caso das adolescentes negras.  

Para todos os estudantes, mostra como as mulheres são capazes de transitar por dentre 

diversos níveis de construção social e historiciza a condição de gênero como categoria 

constantemente mutável e dinâmica, construída na prática das relações humanas, 

desenvolvendo um “olhar de gênero”, assim definido por Pinsky (2009, p. 32-33): 
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Capacitar os estudantes para perceber a historicidade de concepções, mentalidades, 

práticas e formas de relações sociais é jus tamente uma das principais funções das aulas 

de História. Ao observar que as ideias a respeito do que é “ser homem” e “ser mulher”, 

os papéis considerados femininos e masculinos ou a condição das mulheres, por 

exemplo, foram se transformando ao longo da história (como e por que), os alunos 

passam a ter uma visão mais crítica de suas próprias concepções, bem como das regras 

sociais e verdades apresentadas como absolutas e definitivas no que diz respeito às 

relações de gênero. Também adquirem uma compreensão maior dos limites e 

possibilidades dos seres históricos (os estudantes entre eles), pois dentro das 

determinações históricas também é possível fazer escolhas, mesmo em aspectos que, 

por sua aparente ligação com a biologia, se mostram dificílimos de serem mudados (e 

melhorados). 

Justamente por conta desta rica dimensão didática é que defendemos a validade desta 

abordagem e a recomendamos, mesmo nos casos em que o objeto de estudo for outra 

temporalidade e/ou espacialidade. Por isso sugeriremos algumas biografias que podem ser 

interessantes para refletir a respeito da trajetória de mulheres guerreiras em diversos contextos 

históricos, cobrindo uma boa variedade de conteúdo estrutural da disciplina escolar História. 

Observamos a presença de mulheres célebres por terem assumido atividades bélicas em 

diversos povos, endossando a tese de que a atuação feminina nas forças armadas remonta a uma 

tradição de desafio das normas que é muito mais difusa do que normalmente se imagina17. 

Devemos nos atentar também para o fato de que algumas mulheres terem sido guerreiras 

notórias em seu tempo não significa que foram os únicos casos isolados. Na maior parte dos 

contextos, a participação das mulheres pode ter sido mais ampla e mesmo ter se fundido, na 

memória popular, em uma figura de destaque, ou algumas. 

Concluímos, assim, que a singularidade da experiência guerreira feminina pode ser 

vista, até certa medida, como uma espécie de mito fundado na reprodução de ideologias binárias 

e hierárquicas de gênero típicas do Ocidente, que, em sua acepção original, reforçam a história 

única das mulheres como essencialmente ligada à dimensão privada e ao cuidado familiar, 

doméstico e infantil. 

Entretanto, esta concepção de gênero burguesa é apenas uma dentre as mais diversas 

relações de gênero possíveis. Por conta desta história única, consideramos importante abordar 

as demais realidades de mulheres que tiveram êxito tanto na área militar quanto em outros 

campos que o senso comum e a ideologia machista afirmam serem e terem sido – até 

temporalidades inalcançáveis – vedadas às mulheres. 

                                                 
17 Sobre o cerne desta reflexão e pelo enorme apoio no processo de conclusão deste trabalho, devo agradecimentos 

a minha colega e amiga Isabella Furtado. Esta parte do trabalho derivou de uma conversa nossa a respeito da 

grande frequência com que um caso de mulher guerreira na História é divulgado como absolutamente excepcional. 

A partir disso, observamos o potencial do tema tanto em termos didáticos quanto a respeito da análise de discurso. 
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Apesar destas permanências, observamos alguma tendência, embora ainda minoritár ia, 

da representação midiática de mulheres guerreiras em produções de entretenimento destinadas 

a crianças e adolescentes, sobretudo. Este é o caso de filmes já tidos pelos jovens hoje como 

clássicos como Mulher Maravilha (que ganhou nova produção em 2017) e Mulan (1998). 

Também temos, mais recente, Valente (2012), que remete à Europa medieval, e Pantera Negra 

(2018), este ambientado num país fictício da África Ocidental, Wakanda. 

Embora seja legítima a discussão sobre a extensão da discussão de gênero nestes filmes, 

trata-se de um tipo de debate (ou, ao menos, de representatividade) que é muito positivo para 

audiências jovens, em um período crítico de sua formação social e intelectual. Desta maneira, 

a difusão destas narrativas age como aliada de uma pedagogia crítica e progressista quanto ao 

gênero. 

No caso de Pantera Negra, a caracterização do exército de Wakanda como 

completamente feminino promove esta representatividade e a quebra de paradigmas tanto 

racistas quanto machistas. As mulheres negras são retratadas no filme como as poderosas 

responsáveis pela defesa de todo o país, contrastando com a noção do feminino como sexo 

frágil. 

Esta questão é especialmente urgente dado que as mulheres negras tendem a ser mais 

pobres que seus pares, tanto sob o critério de gênero quanto de raça. Neste mesmo contexto, as 

mulheres negras também tenderam a se considerar subrepresentadas ou mesmo excluídas tanto 

do feminismo ocidental branco, quanto do movimento negro. 

A respeito deste assunto, nos conta sobre o caso estadunidense Hooks (1981, p. 9, 

tradução minha): 

Assim como o conflito do século XIX sobre voto masculino negro versus voto 

feminino colocou as mulheres negras em uma posição difícil, mulheres negras 

contemporâneas sentem que elas são impelidas a escolher entre um movimento negro 

que primariamente serviu aos interesses do patriarcado negro masculino e um 

movimento de mulheres que primariamente serviu aos interesses de mulheres brancas 

racistas. Ao invés disso, a grande maioria das maiores negras se aliou ao patriarcado 

negro que acreditavam que protegeria seus interesses. Algumas poucas mulheres  

negras escolheram se aliar ao movimento feminista. Aquelas que ousaram falar 

publicamente em apoio ao movimento de mulheres foram atacadas e criticadas. Outras 

mulheres negras se encontraram em um limbo, não querendo se aliar a homens negros 

sexistas nem a mulheres brancas racistas. 

Por conta deste diagnóstico desalentador, nas últimas décadas temos visto o 

florescimento de diversos movimentos de mobilização e empoderamento das mulheres negras 

em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. É nesta tradição de enaltecimento e 
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mobilização das demandas específicas das mulheres negras que nossa pesquisa se insere em 

termos éticos. Trata-se de um deslocamento de visão que se pretende baseado em empatia, mas 

não em sequestro do lugar de fala próprio das mulheres negras. 

Precisamos, por tudo isso, planejar e executar com cuidado esta proposta de valorização 

da mulher negra, conforme veremos a seguir, em um capítulo destinado à abordagem da prática 

docente. 
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8 PLANEJAMENTO E EXCECUÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

8.1 A concepção da proposta 

 Acompanham esta reflexão da atividade a reprodução da questão do material didático 

utilizados em sala (Anexo I), os mapas utilizados durante a exposição (Anexos II, III, IV e V) 

e o plano de aula idealizado para sua execução (Apêndice A), em sua formatação original. Estes 

recursos, juntamente com a biografia, foram utilizados em uma aula sobre a Expansão Marítima 

portuguesa, cujo objetivo conceitual foi apresentar aos estudantes o contexto do Antigo Regime 

Português. 

 Como o tema é objeto do currículo oficial para o terceiro ano do Ensino Médio e as 

habilidades e competências exigidas pelo ENEM impactaram muito, sobretudo nos últimos 

anos, o enfoque dado às aulas deste segmento, creio que a proposta poderia ser adaptada sem 

alterações (ou com muito poucas) para este público. 

Possivelmente, no caso de turmas regulares de Ensino Médio, haveria mais tempo e 

melhores condições de trabalho. Se fosse o caso, considero que seria interessante pensar em 

uma atividade avaliativa mais ampla. Por exemplo, um estudo dirigido a respeito da 

cinebiografia Njinga, rainha de Angola (Sérgio Graciano, 2013) que traz a personagem que foi 

tema de parte da aula em um épico que conta muito sobre a construção deste mito da 

nacionalidade angolana. 

Como a execução da atividade se deu de fato em um curso pré-vestibular, no qual, 

portanto, não há a necessidade de nota ou aprovação, a avaliação pode ser algo mais fluido e 

menos estruturada como uma parte específica e separada do todo da aula. Sendo assim, optei 

pela resolução coletiva, em sala de uma questão do ENEM (reproduzida abaixo) que trata sobre 

a presença europeia em África em diferentes momentos históricos. 
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Figura 1 - Questão ENEM 2007 

 

                                          Fonte: ENEM, 2007. 

O objetivo foi verificar se a turma tendia ao entendimento de que, na época estudada, 

houve colonização de fato ou não. Neste sentido, a narrativa biográfica de Nzinga seria ideal 

para demonstrar a complexa rede de negociações e entraves para a presença portuguesa na 

África bantu, levando ao entendimento maior por parte da turma de que não houve dominação 

colonial plena. Portanto, foi adotada uma avaliação rápida e coletiva que buscava identificar o 

êxito do processo de ensino-aprendizagem com toda a turma de uma só vez. 

 

8.2. O plano de aula 

Estas demandas e intenções se estruturaram em torno de um plano de aula; 
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Embora o original do plano, com a formatação tipo tabela, esteja presente neste trabalho 

(Apêndice A), optamos por analisar seus componentes nesta seção especialmente dedicada à 

idealização e execução da aula em questão. 

 

Fundação CECIERJ    Pré-Vestibular Social      Disciplina: História      

Tutor: Pérola Martins Lannes           Polo: São Pedro da Aldeia (SPE)  Duração: 1h15min                      

 

Título da aula: Expansão Marítima portuguesa em África e Ásia (séculos XV e XVI).     

Módulo: 01     Capítulo: 04     Aula no: 05    Data prevista: 29/04/2017 

 

Objetivos Gerais: Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:  

1. Caracterizar os contatos entre povos europeus, africanos e asiáticos na Idade Moderna. 

2. Relacionar a política econômica de Estado mercantilista com o caráter expansionista da 

atividade comercial portuguesa.  

3. Conceituar soberania e identificar esta ideia em processos históricos concretos. 

 

Objetivos específicos 

1. Localização geográfica dos contatos entre os povos africanos e asiáticos e os navegadores 

portugueses, em especial na região do Reino Ndongo. 

2. Analisar a agência de diferentes setores sociais português ao advento da Expansão Marítima.  

3. Caracterizar o modelo de colonização aplicado nas Ilhas do Atlântico, comparando-o com as 

investidas portuguesas no continente africano. 

4. Caracterizar a soberania dos reinos africanos da Idade Moderna e suas estratégias de 

negociação a partir do estudo de caso da rainha Nzinga. 

5. Analisar o modelo de exploração mercantil aplicado na Ásia pelos portugueses. 
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Esquema de conteúdo 

Título da aula: Expansão Marítima portuguesa em África e Ásia (séculos XV e XVI). 

Questão inicial: Como se inicia o processo que leva Portugal a colonizar o Brasil? Com que 

objetivos os portugueses se lançaram nestas viagens? 

 

I – Os agentes e interesses da expansão. 

1. Monarquia absoluta, burguesia e nobreza buscando riquezas. 

2. Igreja Católica: expansão da fé. 

3. Homens pobres: a sobrevivência e o enriquecimento. 

 

II – Na África (a partir do séc. XV). 

1. Ilhas Atlânticas: colonização e exploração agrícola. 

2. Costa atlântica (ocidental): 

 2.1. Comércio de pessoas escravizadas, ouro e especiarias. 

 2.2. Presença portuguesa dependente da negociação com os Estados africanos, como no caso 

da Rainha Nzinga do reino Ndongo e Matamba, atual Angola. 

 

III – Na Ásia (a partir do séc. XVI). 

1. 1498: chegada às Índias; conquista de cidades. 

2. Expansão comercial até China e Japão. 

 

Procedimentos didáticos 

Exposição dialogada com sistematização do Esquema de Conteúdo em quaro branco. 

Estudo de caso das relações diplomáticas entre Portugal e Ndongo no século XV. 
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Utilização simultânea dos mapas da apostila (páginas 39, 40 e 41) e do mapa político atual da 

África. 

Resolução coletiva da questão 1 (ENEM 2007) da página 45 da apostila. 

 

Recursos didáticos 

Quadro branco. 

Mapa político atual da África, disponível na escola. 

Material didático do PVS. 

 

Bibliografia utilizada: 

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

e afro-brasileiras nas salas de aula. / Organizado por Amilcar Araujo Pereira – Brasília : 

Fundação Vale, 2014. 88p. 

2. Carlos H. M. Serrano. Ginga, a rainha quilombola de Matamba e Angola. Revista USP nº 28, 

1995/1996 (Dossiê Povo Negro - 300 Anos). 

3. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONSELHO PLENO/DF. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: Brasil, 2004. 

 

8.3 A aula na prática 

Toda a discussão de conceitos e a narrativa foi pautada pelo uso de mapas. Esta 

estratégia tem dois objetivos principais: o desenvolvimento da habilidade de localização 

geográfica dos fenômenos e das mudanças históricas das territorialidades, cujo 

desenvolvimento é sempre uma prioridade no modelo pedagógico do PVS, e a consolidação da 

África enquanto continente diverso, multiétnico, multicultural e com diversos tipos de 

soberania. 



45 

 

 
 

 Este último uso do recurso geográfico se mostra relevante porque a própria percepção 

da África enquanto continente não é universal entre os alunos, pelo contrário: em alguns casos, 

eles acreditaram se tratar de um país, o que é bastante grave. Além disso, foi desejável utilizar  

a referência cartográfica atual para que ficasse explícito que se trata de um evento histórico 

ocorrido em Angola, país este que, por conta do colonialismo empreendido por Portugal (que 

estava em fases intermediárias de implementação no momento estudado) se formou enquanto 

o território unificado, embora multiétnico, que é hoje. 

 Para este título de comparação, utilizamos um dos mapas fornecidos pela escola, que 

contém a divisão política da África, semelhante a este: 

 

Figura 2 - Guia Geográfico - Mapa Político da África 

 

 

         Fonte: <http://www.guiageo.com/africa-politico.htm>. Acesso em: 23 jun 2018. 

 Este mapa acompanhou a exposição de conteúdo sobre as primeiras incursões 

portuguesas na África e sobre a consolidação da expansão comercial no continente, conforme 
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nos informam os demais mapas, presentes no material didático dos alunos e reproduzidos, em 

ordem cronológica, abaixo: 

 

Figura 3 – Início da expansão marítimo comercial portuguesa 

 

Fonte: ALVARENGA; CARVALHO; LIMA, 2014. 

 

 Neste segundo mapa, conseguimos ver o início da expansão portuguesa sobre a África, 

iniciada sob a lógica da Reconquista Ibérica, desenvolvida na aula anterior com os alunos. Este 

contexto foi retomado com os alunos para reestabelecer a ideologia e o sentido da expansão 

portuguesa. 
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 Outro importante fator que podemos observar aqui é a designação geral de “Congo” 

para a região da África Central, que mais adiante seria explorada com a narrativa biográfica. 

Além disso, discutimos sobre o caráter genérico das denominações em geral do mapa, o que se 

deve, em parte, ao pouco conhecimento ocidental da região à época e à dificuldade de traçar 

historicamente os limites territoriais do continente, com sociedades múltiplas e onde o poder 

fragmentado era a regra. 

 Estas observações vão mais tarde embasar o nosso estudo de caso. 

 

Figura 4 – A expansão marítimo-comercial (de 1434 a 1441). 

 

Fonte: ALVARENGA; CARVALHO; LIMA, 2014. 
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 Este terceiro mapa continua o mesmo raciocínio, direcionando o olhar do aluno para o 

sentido da presença portuguesa no litoral, partindo em direção ao Oriente e indicando a tentativa 

de circum-navegação do continente. 

 Através desta análise conseguimos aproximar os alunos do conceito de Império 

Ultramarino Português, no qual em certo ponto da Idade Moderna possessões em quatro 

continente formaram um sistema econômico e político integrado. 

 A presença de entrepostos portugueses em África não se explica sem a intenção de 

alcançar a Ásia e fornecer mão de obra escravizada em larga escala para a América portuguesa. 

Os próximos dois mapas, analisados em conjunto com os anteriores, dão uma boa ideia da 

expansão e consolidação deste projeto expansionista. 

 Assim, a discussão sobre o conceito de Império Ultramarino foi acompanhada pela 

materialização cartográfica de tal jornada, o que também contribuiu para a omissão da sucessão 

de conquistas imperialistas no próprio esquema de conteúdo exposto no quadro. Além disso, ao 

acompanharem a explanação em sala de aula consultando os mapas da apostila 

simultaneamente, os estudantes constroem um mapa mental, uma sucessão cronológica 

acompanhada da localização temporal, o que será útil em seus estudos posteriores. 

 

Figura 5 – A expansão marítimo-comercial luso-espanhola (de 1482 a 1492) 

 

Fonte: ALVARENGA; CARVALHO; LIMA, 2014. 
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Figura 6 – Desfecho da expansão marítimo-comercial portuguesa. 

 

Fonte: ALVARENGA; CARVALHO; LIMA, 2014. 

Por fim, para introduzir o estudo de caso específico sobre o qual vamos nos debruçar, 

analisamos as conquistas portuguesas na África nos momentos anteriores ao curso de vida da 

rainha Nzinga. Notamos que a presença portuguesa é circunscrita à costa africana e tem como 

função auxiliar a navegação em direção ao Oriente. 

Por conta deste objetivo primordial, vemos a caracterização desta ocupação 

predominantemente no litoral, como observado no mapa a seguir. 
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Figura 7 – Presença portuguesa na África nos séculos XV e XVI. 

 

 

Fonte: ALVARENGA; CARVALHO; LIMA, 2014. 

 

 Por último, o mapa acima nos dá a possibilidade de observar os pontos de presença 

portuguesa. Detenhamos especial atenção na região de Angola, com pontos como o Cabo de 

Santa Maria e o Cabo Negro representando a pontualidade da presença portuguesa na região, 

em oposição à regra do domínio tradicionalmente vigente no interior; o que também nos ajuda 

a estabelecer o contexto histórico necessário para a inserção na narrativa, que se segue a esta 

análise cartográfica. 
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 Durante a narrativa da ação da rainha Nzinga, observei um aumento da atenção e do 

interesse da turma. Em uma das turmas, especificamente, uma adolescente negra ficou 

visivelmente empolgada com a narrativa e pedia constantemente por mais detalhes. 

 No geral, foi uma experiência de narração em seu sentido mais típico, no qual a 

audiência esteve atenta à história e pediu constantemente por maiores detalhes. A interação 

aconteceu tanto através de apontamentos de surpresa e interesse quanto por questionamentos 

em relação aos detalhes da narrativa. 

 Ao fim da explanação, é questionado aos alunos se esta narrativa está de acordo ou não 

com a visão corriqueira a respeito da África. Esta parte do procedimento didático gerou bastante 

reflexão, feita de forma coletiva, na qual foram levantadas hipóteses e breves debates acerca 

das visões preconceituosas sobre o continente e seus usos políticos, levando à menção inclus ive 

ao neocolonialismo no período contemporâneo. As fronteiras atuais do continente africano 

(observadas em um mapa da África político levado por mim para referência geográfica dos 

eventos da narrativa) também foram lembradas como fonte evidente da presença colonial 

posterior em África. 

 Ao fim da aula promovemos a resolução coletiva e dialogada de uma questão do ENEM 

proposta pelo próprio material didático (vide Anexo I e imagem abaixo)18, que ocorreu de forma 

muito mais fácil e com um nível de sucesso radicalmente maior que nos dois anos anteriores 

nos quais dei uma aula bastante semelhante, mas sem o recurso à narrativa da vida da Rainha 

Nzinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nota para orientação: é necessário deixar esta imagem no anexo, ao  fim do texto, ou é possível (acho mais 

interessante) trazer pra cá? 
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Figura 1 – Reproduzida novamente 

 

 

Se observarmos a questão à qual me refiro, veremos que é necessário ter clareza a 

respeito da manutenção da soberania africana no interior do continente durante a Idade 

Moderna. Creio que apenas incluir esta informação abstrata na narrativa não se mostrou 

suficiente para quebrar a visão do senso comum (que os alunos geralmente trazem para a escola) 

de que a África seria um continente com agência política limitada a tribos dispersas e 

ontologicamente o lugar por excelência da dominação europeia. 

Não devemos deixar de notar que mesmo a inserção desta questão no referido exame 

não ocorre espontaneamente, mas também enquanto consequência da mudança de abordagem 

decorrente da legislação recente a este respeito. A possibilidade de colocar em prática de forma 

satisfatória, enquanto docentes do fim do Ensino Básico ou de Pré-Vestibular, desta lei está 

intimamente associada à adoção da temática pelos formuladores dos exames de acesso à 

universidade. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, esperamos que este trabalho possa inspirar novas abordagens 

pedagógicas, em relação aos temas ou simplesmente às ideias que apresentamos. A fim de 

contribuir para a elaboração de tais estratégias didáticas, apresentamos algumas outras 

sugestões de biografias interessantes de mulheres guerreiras de diversos contextos.  

Acreditamos que a exploração destas narrativas de vida pode ser um recurso 

valiosíssimo para pensar não só a condição feminina e as relações de gênero em diferentes 

espaços e temporalidades, mas também abre espaço para a análise de toda a conjuntura histórica 

de que tratamos em diferentes etapas do currículo escolar. 

A partir do momento em que entendemos as mulheres como sujeitos ativos do processo 

de construção da realidade social (e não só expectadoras das ações masculinas a partir do espaço 

doméstico privado), suas trajetórias passam a ser vistas como um testemunho valioso sobre o 

contexto em que viveram. 

Assim, o valor do protagonismo feminismo no ensino extrapola a questão da 

representatividade, para alcançar a percepção das estruturas nas quais estas mulheres estavam 

inseridas. Ao indicar um certo número de abordagens possíveis, pretendemos chamar atenção 

para o fato de que, ao mesmo tempo em que Nzinga nos conta sobre a resistência africana ao 

avanço colonial europeu, várias outras mulheres lutaram pelas mais diversas causas, que 

testemunharam em seu período de vida, e por isso suas biografias têm um grande potencial 

pedagógico. 

Para chamar atenção para tais histórias e possibilidades pedagógicas, seguimos a 

fórmula utilizada tanto no texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana19 

quanto em SILVA (2009), buscamos sugerir alguns nomes que poderiam ser o início de uma 

pesquisa interessante no sentido que demos ao material biográfico. 

Boudica ou Boadicea (atual Inglaterra, então possessão do Império Romano, século I) 

foi uma rainha celta que deteve o avanço militar do Império Romano sobre a tribo dos icenos 

                                                 
19 Em trecho citado neste mesmo trabalho, especificamente no ponto 6.2 O conteúdo e a demanda por reformulação  

da aula1. 
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depois da morte de seu marido, o rei. Hoje é lembrada como uma heroína pelos ingleses. Sua 

narrativa pode ser utilizada para explorar a agência dos povos germânicos (ditos bárbaros) 

frente ao imperialismo do Império Romano, relativizando também a ideia de que eles foram 

responsáveis pela queda deste império, que na verdade havia se expandido sobre terras de outros 

povos. Sugestão bibliográfica: JOHNSON, Ben. Boudica. Disponível em: 

<http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Boudica/>. Acesso em: 27 fev. 

2018. 

Zenóbia (atual Síria, século III) foi rainha de Palmira. Assumindo após a morte de se u 

marido, investiu na expansão da cidade, desafiando o poder do Império Romano durante a Crise 

do Século III sua influência até o Egito. Mais uma vez, uma narrativa interessante para se pensar 

o processo de expansão do Império Romano e suas dificuldades e poderes concorrentes. Para 

saber mais: ANCIENT HISTORY ENCYCLOPEDIA. Zenobia. Disponível em: 

<https://www.ancient.eu/zenobia/>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

Hua Mulan (China, século VI) é uma figura lendária de uma mulher que se travestiu 

de homem para compor o exército chinês. Baseado originalmente em um antigo poema 

chamado Balada de Hua Mulan, posteriormente foi feita uma adaptação cinematográfica em 

desenho feita pela Disney, em uma linguagem que, portanto, é acessível inclusive para crianças. 

Sua narrativa é interessante para estudos de teoria da História (por exemplo, para o sexto ano), 

já que podemos ver várias versões de uma mesma narrativa de vida. Além do filme, 

recomendamos o artigo TAPIOCA NETO, R. A balada de Hua Mulan: a lenda da guerreira 

mais famosa da China. Rainhas Trágicas. Disponível em: < 

https://rainhastragicas.com/2016/09/03/a-balada-de-hua-mulan/>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

Tomoe Gozen (Japão, séculos XII) foi uma das mais destacadas onno-burgueisha, a 

designação feminina para samurai. Como as outras mulheres de famílias samurai, Tomoe foi 

treinada no uso da naginata, espécie de lança com lâmina na ponta, inicialmente destinada à 

proteção doméstica. Mas além disso, ela também manejava outras armas, estando capacitada 

para tomar partido nas Guerras Genpei, entre os clãs Taira e Minamoto. Sua trajetória pode ser 

o ponto de partida para o estudo da sociedade japonesa medieval, com sua lógica de clãs e com 

o código de conduta samurai. Mais informações estão disponíveis no artigo: GARCIA, L. Mês 

da mulher: Conheça a mulher Samurai, Tomoe Gozen (巴御前). Disponível em: 

<http://kotoba.com.br/a-mulher-samurai-tomoe-gozen/>. Acesso em: 03 mar 2018. 
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Joana D’Arc (França, século XV) foi uma destacada guerreira da Guerra dos Cem 

Anos. Sua atuação foi decisiva para a vitória da França e para a manutenção da autonomia deste 

país. Se travestiu de homem para lutar. Como afirmava ouvir vozes, foi acusada de bruxaria. 

Recentemente foi canonizada pela Igreja Católica. Por conta disso, seria interessante explorar 

o a caracterização da bruxaria como ligado ao feminino, discutindo este conceito sob um olhar 

de gênero. Uma interessante biografia romanceada para o público infanto-juvenil foi publicada 

no Brasil e pode ser um instrumento de interdisciplinaridade com Literatura. Sugestão: 

Veríssimo, Érico. A vida de Joana D’Arc. São Paulo: Companhia das Letras, 1935. 

Icamiabas (Brasil, Amazônia, relatos que remontam ao século XVI) é o nome de uma 

tribo de mulheres guerreiras que não permitiam homens e defendiam sua aldeia sobretudo com 

arco e flecha. O nome do rio Amazonas foi dado em referência a esta tribo, que teria sido 

encontrada pelo navegador espanhol Francisco de Orellana. Acredita-se que possa ser uma 

lenda, já que as comprovações documentais são escassas. De qualquer forma, vale o emprego 

da narrativa para discutir o desenvolvimento do imaginário em torno dessa trajetória, em 

especial as apropriações de narrativas que análogas a sociedades de amazonas no contexto de 

empoderamento feminino e feminista atual, como é o caso da série de curtas Icamiabas na 

Amazônia de pedra (2012). Sobre o assunto: HYPENESS. Lenda das mulheres guerreiras 

Icamiabas inspira desenhos animados no Pará. Disponível em: 

<http://www.hypeness.com.br/2016/02/lenda-das-mulheres-guerreiras-icamiabas- inspira-

desenhos-animados-no-para/>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

Dandara dos Palmares (Brasil, século XVII) foi outra biografia negra de destaque, 

desta vez no Brasil. Esposa de Zumbi dos Palmares, liderou com ele o Quilombo dos Palmares, 

a organização quilombola mais famosa do país. Através de sua biografia, é possível falar da 

diáspora, da escravização nas Américas e da resistência quilombola. Em conjunto com o estudo 

da biografia e Nzinga, sua contemporânea em Angola, seria possível analisar a permanência e 

ressignificação da categoria de quilombo (ou, na grafia bantu, kilombo) como organização 

militar em lugar afastado, a fim de impor resistência ao avanço de um inimigo. Informações 

preliminares podem ser encontradas no artigo TINOCO, D. Descrita como heroína, Dandara, 

mulher de Zumbi, tem biografia cercada de incertezas. O Globo. Disponível em: < 

https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/descrita-como-heroina-dandara-mulher-de-

zumbi-tem-biografia-cercada-de-incertezas-14567996>. Acesso em: 03 mar 2018. 
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Rani Lakshmi Bai (Índia, século XIX) foi uma rainha (na língua original, o título de 

Rani) que lutou contra o colonialismo britânico, na ocasião em que os ingleses pretenderam 

dominar a região em que seu marido (marajá de Jhansi) deixou um vácuo de poder ao morrer. 

Lakshmi Bai liderou a resistência armada contra o avanço inglês e hoje é conhecida como 

heroína nacional por conta de sua luta. O estudo de sua biografia é uma excelente oportunidade 

de abordar os limites, resistências e negociações entre pretensos colonizadores e os povos 

nativos, bem semelhante ao processo cognitivo para o qual estamos indicando a biografia de 

Nzinga Mbandi. Mais informações sobre o processo se encontram em: BRITANNICA. Lakshmi 

Bai: Queen of Jhansi. Disponível em: < https://www.britannica.com/biography/Lakshmi-Ba i>. 

Acesso em: 01 mar. 2018. 

Maria Quitéria de Jesus (Brasil, século XIX, 1792-1853) baiana que lutou nas 

províncias que se recusaram a reconhecer D. Pedro I como soberano independente do Brasil. 

Por sua atuação, foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Como em outros casos, foi 

negada a ela a permissão paterna para se alistar, tendo então se vestido de homem e adotado o 

nome de Medeiros para lutar como voluntária pelo reconhecimento da independência. Mesmo 

após descoberta, seus esforços continuaram sendo reconhecidos e valorizados pelos líderes da 

campanha. Sua trajetória pode ser empregada a fim de explicar o processo complexo de 

conquista da autonomia do Brasil em relação a Portugal. Sugestão Bibliográfica: BRASIL.  

Maria Quitéria. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2012/04/maria-

quiteria>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

Petra Herrera (México, século XX) uma das mais famosas guerrilheiras que tomaram parte na 

Revolução Mexicana, interessante trajetória para pensarmos a atuação feminina em momentos de virada 

política progressista. Para sair da retaguarda e logística e se unir aos homens no campo de guerra, 

assumiu a identidade de Pedro Herrera. Por conta disso, sua biografia pode servir para pensarmos nos 

limites das relações entres os gêneros e discutir esta questão. Sugestão bibliográfica:  Poniatowska, 

Elena. Las Soldaderas: Women of the Mexican Revolution. El Paso: Cinco Puntos Press, 2006. 

As diversas figuras femininas envolvidas na resistência francesa ao nazismo (França, 

século XX), como a neozelandesa Nancy Wake, que agia ajudando soldados britânicos a 

fugirem da França ocupada, são interessantes para identificar o nível de mobilização popular 

em torno da resistência à invasão estrangeiras e às ideias nazistas, em geral. Interessante para 

discutir as fronteiras entre os militares e civis, que nas duas Grandes Guerras tendem a se diluir, 
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no que tecnicamente tem sido chamado de Guerra Total20. Sugestão bibliográfica: Vitello, Paul. 

Nancy Wake, Proud Spy and Nazi Foe, Dies at 98. The New York Times. Disponível em: < 

http://www.nytimes.com/2011/08/14/world/europe/14wake.html>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

Carlota (Angola, século XX) foi uma das mais destacadas guerrilheiras do processo de 

independência angolano, liderando destacamentos das fileiras do MPLA. Sua atuação pode ser 

colocada em um contexto mais amplo e até mesmo ser realizado um estudo de História 

Comparada juntamente com a biografia de Nzinga, que foi apropriada por estes mesmo s 

movimentos de independência. Sugestão bibliográfica: Kapuściński, Ryszard. Mais um dia de 

vida: Angola, 1975. Tinta-da-China: Lisboa, 2013. 

Apesar de não ser possível, nos limites desta conclusão, o aprofundamento dos estudos 

de caso biográficos que apresentamos e suas potencialidades pedagógicas, esperamos que a 

exploração da experiência docente à qual este trabalho se destinou e as novas sugestões de 

temas dadas acima possam abrir novos caminhos (ou ao menos dar novas ideias) aos professores 

de História. 

 

                                                 
20 Este é conceito de guerra total tal como definido por HOBSBAWM (1995, p. 23): Durante o século XX as 

guerras têm sido, cada vez mais, travadas contra a economia e a infra-estrutura de Estados e contra suas populações 

civis. Desde a Primeira Guerra Mundial, o número de baixas civis na guerra tem sido muito maior que as militares  

em todos os países beligerantes, com exceção dos EUA. 
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