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RESUMO 
 

O presente projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Dom Walmor no ano de 2016, com 

base na Lei 10.639, que torna obrigatória o estudo da História da África e africanos nas escolas 

públicas e privadas; nos ensinos fundamental e médio. Foram desenvolvidas atividades, 

pesquisas e apresentações sobre o continente africano, compondo o projeto intitulado como: 

“África: a invisibilidade de um continente onipresente no Brasil”. O desenvolvimento desse 

projeto e a problematização de sua temática estruturam esse trabalho acadêmico. As ações 

consistiram em pesquisas, filmes, documentários, apresentações e produção de materiais, 

sempre visando o lado positivo do continente africano e desmistificando o pré conceito que 

boa parte da população tem sobre o mesmo. O objetivo principal foi fazer com que o 

educando aprendesse sobre a África de uma maneira diferente e desmitificada, pensando de 

maneira mais crítica. Percebemos que a partir das atividades desenvolvidas, foi possível 

questionar a ideia que se passa de um continente sem importância e também influenciar a 

comunidade local. 

 

Palavras – chaves: África, ensino de geografia, continente, Brasil, Lei 10.639.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT  
 
 
 

This project was developed in the Colégio Estadual Dom Walmor in the year 2016, 

based on Law 10.639, which makes it compulsory to study the history of Africa and Africans 

in public and private schools; in primary and secondary education. Activities were developed, 

research and presentations on the African continent, composing the project entitled as "Africa: 

a invisibilidade de um continente onipresente". The development of this project and the 

problematization of its thematic structure this academic work. The actions consisted in 

research, films, documentaries, presentations and production of materials, always aiming at 

the positive side of the African continent and demystifying the concept that a good part of the 

population is about the same. The main objective was to ensure that the student should learn 

about Africa in a different way and demystify, thinking of a way more criticism. We noticed 

that from the activities, it was possible to question the idea that goes from one continent 

without importance and also affect the local community. 

 
 

Keys-words: Africa, teaching of geography, continent, Brazil, Law 10.639. 
 



 
 

  
SUMÁRIO 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................... 
 

7 

2 OBJETIVOS.......................................................................................... 
 

10 

3 JUSTIFICATIVA.................................................................................... 
 

11 

4 METODOLOGIA................................................................................... 
 

13 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO................................................................ 
 

15 

6 RESULTADOS......................................................................................  
 

22 

7 CONCLUSÃO PARCIAL...................................................................... 
 

33 

 REFERÊNCIAS..................................................................................... 
 

34 

 APÊNDICE A......................................................................................... 
 

36 

   

   

 
 

  

   



8 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo é resultado do trabalho acadêmico final do curso de pós-graduação latu 

sensu em residência em docência ministrado pelo Colégio Pedro II. Durante o ano letivo de 2016, 

participamos de palestras, minicursos, aulas de diferentes professores na instituição e projetos afim de 

melhorar a atuação dos professores de escolas públicas.   

Prosseguir estudando quando se sai da graduação, não é uma tarefa fácil, somos adultos agora, 

temos nossas obrigações, trabalhamos e a vivência de uma escola pública nos deixa cada vez mais 

esgotado. Todavia, ser professor é ser um profissional que está sempre se renovando. O mundo é cada 

vez mais dinâmico e nossos alunos cada vez mais buscam por novas atratividades, logo, repensar 

nossas práticas pedagógicas é cada vez mais necessário.  

Sou professor 30 h de Geografia da rede Estadual do Rio de Janeiro, atualmente 

consegui todos os meus 20 tempos em uma única escola: Colégio Estadual Dom Walmor. 

Como a grande maioria da realidade das escolas públicas do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, o colégio carece de infraestrutura física, de professores e de equipamentos de 

informática. Além disso, é uma escola localizada próxima a comunidades, o que a faz alvo de 

constante invasão pela comunidade para furtos ou “somente” para depredações. 

Isso também a configura como uma escola, em sua maioria, com um público alvo de 

alunos bem carentes economicamente, com famílias desestruturadas, com pais e/ou 

responsáveis que não concluíram a educação básica... Fatores esses, que na maioria dos casos, 

dificulta o ensino do professor e a aprendizagem do aluno. 

 Todavia, mesmo com essa realidade, ainda é possível encontrar as mínimas condições 

de trabalho, um Datashow e uma biblioteca, o que auxilia o trabalho do professor. Além disso, 

conta também com educandos interessados e comprometidos com a educação, é claro que não 

são todos, mas essa é a realidade de qualquer instituição de ensino...  

Como aluno do Programa de Residência em Docência em 2016, tive a oportunidade de 

por em prática um trabalho ligado às temáticas do continente africano, uma vez que meu 

maior interesse está ligado à questão da implementação da lei 10.639 nas escolas. Na verdade, 

uma série de questionamentos, ligados à forma como vêm sendo afirmados tem me 

acompanhado desde o início na minha prática de professor. Neste programa de pós graduação, 

com mais embasamentos teóricos e de palestras sobre o tema, pude me respaldar e ter táticas 

para desenhar um projeto de ação na escola.  

O presente projeto foca no continente africano e tem como finalidade tratar das suas 

influências no território brasileiro, seja na cultura, culinária, objetos, escritas, vestimentas, 

danças, lutas ou instrumentos musicais. Sabemos que o território brasileiro é conhecido pela 
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sua múltipla cultura, que “mergulha nos rios” dos territórios europeus e africanos e que se 

mesclaram com a cultura indígena, mas nem todas essas culturas são igualmente valorizadas. 

A influência da cultura originária do continente africano foi em grande parte, apagada 

pelo branqueamento da população brasileira, processo que não se deu apenas na cor da pele 

da população, mas também nos territórios, culinária, objetos, escritas, vestimentas danças, 

lutas e instrumentos musicais. Assim, é possível constatar a influência do eurocentrismo dos 

mais diversos ângulos quando pensamos sobre a importância cultural do continente africano, 

SANTOS (2010).  

SANTOS (2010), nos mostra que a Lei 10.639, é um instrumento do Movimento 

Negro na luta pela promoção de uma educação para a igualdade racial. Ele defende que tal lei 

não garante uma vantagem para a população negra e sim tenta reparar os danos causados a 

essa população pelo eurocentrismo que ainda prepondera em nossa sociedade. Por isso, 

entender o passado, de onde viemos, como determinadas populações foram tratadas e que a 

história é contada através dos vitoriosos é fundamental para entendermos a atual realidade em 

que vivemos na sociedade brasileira. 

Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo, reacender essas marcas 

esquecidas e mostrar como o continente africano está presente no nosso território, ainda que 

invisibilizado pela visão eurocêntrica. Ao longo do projeto são trabalhados grandes marcas da 

cultura negra que foram apagadas, a história da tentativa do embraquecimento da população 

brasileira, a beleza e a diversidade cultural que o continente africano apresenta, além de 

mostrá-lo não como um continente atrasado, pobre e miserável, mas como um continente que 

foi berço da civilização humana e que contribuiu de maneira intelectual para a glória do 

continente europeu. 

Aproveitando o Dia da Consciência Negra e a obrigatoriedade da cultura negra nas 

escolas a partir da Lei 10.639 e a influência que o educador possui, o projeto foi desenvolvido 

no Colégio Estadual Dom Walmor, localizado no município de Nova Iguaçu, na Região 

Metropolitana do RJ. As turmas envolvidas no projeto foram todas as que leciono – 1ª ano 

(1002, 1003 e 1004), 2ª ano (2001 e 2002) e 3ª ano (3001) –, todas contribuindo em partes 

para a realização do projeto feito em sua maioria pelos educandos e tendo o educador 

mediador e instigador. 

A estrutura do trabalho está organizada em diferentes seções. Primeiro, foi introduzido 

de forma teórica os conteúdos sobre o continente africano, conteúdos esses não da maneira 

tradicional como vimos nas maiorias das escolas, mostrando a parte ruim do continente 

africano, como a escravidão, tráfico de escravos e abolicionismo, mas conteúdos que 
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mostrassem a importância que o continente apresenta, tais como na diversidade da população, 

cultura, riquezas do território, contribuições intelectuais, entre outros.  

Posteriormente, foi começada a parte prática, com documentários e filmes que 

exaltassem o continente africano, documentários mostrando o processo de escravidão não de 

maneira pacífica como nos é mostrado, mas como um processo de luta, de quebra de 

identidade e que hoje a sociedade brasileira, não é descendente de escravos, mas de seres 

humanos que foram escravizados. Também se foi trabalhado a desconstrução dos 

pensamentos preconceituosos sobre alguns aspectos da cultura africana, principalmente no 

que diz respeito a religião, fazendo com que os alunos quebrassem esse eurocentrismo que 

ainda impera em muitos aspectos da sociedade em que vivemos. 

O presente trabalho estrutura-se em 5 grandes capítulo, onde primeiro veremos o 

porque é importante o ensino da cultura negra no Brasil baseado na Lei 10.639; em seguida, 

os objetivos do trabalho, tendo como premissa principal o despertar uma nova visão do 

continente africano, acabando com esse pré-conceito que se tem sobre a África; 

posteriormente, as diferentes metodologias para o desenvolvimento do trabalho ao longo dos 

meses, mostrando o papel que o professor e os alunos tiveram na elaboração do mesmo; logo 

após, nos depararemos com o desenvolvimento da temática e os referenciais teóricos que 

serviram de base para o desenvolvimento do projeto, discutindo-se um pouco mais sobre a Lei 

10.639 e as características do continente africano que vão muito além de fome e pobreza; e 

por fim o último capítulo se dedica em mostrar os resultados obtidos com o projeto, as 

manifestações culturais realizadas, produções de jogos, mapas e entre outras realizações.         
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2 OBJETIVOS 
 

Geral: 

 Possibilitar uma nova visão do continente africano e dos negros na sociedade 

por meio da apresentação, as contribuições e a riqueza do continente africano. 

Pretende-se reacender as suas marcas apagadas e esquecidas, mostrando como elas 

estão presentes no nosso território, que ainda sendo invisibilizadas pelo eurocentrismo. 

Específicos: 

 Desmistificar a ideia de que a África é um país;  

 Analisar as civilizações antigas do continente africano e suas contribuições 

para os territórios locais e para a glória da Europa; 

 Apresentar as diferenças culturais da África; 

 Divulgar os estudos feitos sobre a imensidão da fauna e flora africana; 

 Analisar as diferentes culturas, religiões e povos do continente africano; 

 Ressaltar a importância e influência do continente africano no território 

brasileiro; 

 Identificar como o negro era tratado no período da escravidão; 

 Exibir dados da população negra no Brasil; 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

Nos últimos anos é comum ouvirmos falar da importância da educação brasileira de 

incorporar temáticas relativas à História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos 

escolares. Esse foi, justamente, o objetivo da Lei 10.639, sancionada pelo ex-presidente Lula. 

Fruto de uma vitória do movimento negro contra o racismo, essa lei é muito mais do que uma 

iniciativa do Estado como alguns pensam. Mas, afinal, o que a escola tem a ver com isso e por 

que essa lei existe? 

Reflitamos, por um momento, no que aprendemos sobre a África, a cultura de matriz 

afro-brasileira e negros na escola. Basicamente fala-se da escravidão, do tráfico de escravos e 

abolicionismo – a não ser salvo algumas instituições na qual contam com um corpo docente 

com preparo e disposição suficientes para lecionar esses temas 

Compreender a África desfaz a noção primária de que, naquele continente (do qual 

muitos não sabem sequer os nomes dos países), só existe miséria, fome, doenças endêmicas, 

guerras “tribais” e atraso. A riqueza cultural, étnica, linguística, artística e intelectual de um 

continente tão complexo são deixados de lado para vangloriar a Europa e os Estados Unidos 

da América. A África, sem sombra de dúvidas, torna-se o bode expiatório de nossa cegueira 

internacional, a nossa ignorância orgulhosamente ostentada em preconceitos.  

Com isso, considero que a escola é o melhor lugar para que esse preconceito seja 

quebrado. Segundo LAGAR (2013), “A escola pública é uma instituição que tem o 

compromisso voltado à democratização do ensino. Democratizar o ensino é permitir a todos o 

acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade”. (LAGAR et al., 2013, p. 44). Ou seja, 

estamos falando de um espaço que serve não apenas para privilegiar uma cultura de um 

determinado continente ou de locais específicos, mas sim de tudo o que é produzido por toda 

a humanidade.  

Segundo LIBÂNEO (2007), são três os objetivos da escola: (1) a preparação para o 

processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional; (2) formação para 

a cidadania crítica e participativa; (3) formação ética.  

Atento ao segundo e terceiro objetivo do autor acima, o presente trabalho buscou 

quebrar alguns paradigmas sobre o continente africano. Baseado no segundo objetivo, o 

projeto buscou exercer a cidadania e fazer com que o educando pensasse de forma critica no 

que diz respeito ao continente africano, fazendo com que o aluno possa participar dos 

processos de transformação da sociedade, opinando, interferindo positivamente.     
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Este trabalho também se justifica como parte de minha trajetória pessoal e 

profissional. Como ex-morador da cidade de Nova Iguaçu e com participações em contratos 

nas escolas municipais da cidade, todas as escolas em que trabalhei, de certa maneira sempre 

abordaram o Dia da Consciência Negra. Todavia, algo me inquietava, sempre era a mesma 

prática: cartazes sobre Zumbi dos Palmares ou sobre figuras negras importantes. 

A participação em militância negra no período da graduação e a própria superação de 

pré-conceitos ditos a mim quando ainda era um aluno do Ensino Médio, me fez querer 

mostrar o dia 20 de novembro não como um dia a ser lembrado com cartazes, mas um dia 

para que se possa entender a importância dessa data. 

Desde a minha entrada na rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro no ano de 

2014, sempre busquei trabalhar de maneira mais a fundo o dia da Consciência Negra, 

mostrando que tal data, é fruto de luta da população negra, mas que ainda muita coisa precisa 

ser feita devido ao grande preconceito que se tem sobre essa população. Neste trabalho pude 

avançar mais alguns passos nesse sentido. 
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4 METODOLOGIA 
 

O projeto seguiu a lógica que vai da parte para o todo, ou seja, por ter sido um projeto 

realizado com 6 diferentes turmas (1ª ano do E.M.: 1002, 1003 e 1004, 2ª ano: 2001 e 2002 e 

3ª ano: 3001), cada turma realizou uma parte do projeto e ao final essas partes foram anexadas 

e apresentadas no dia da culminância do projeto – que  foi realizado no dia 24 de novembro 

de 2016. 

O projeto foi desenvolvido em sua grande parte pelos próprios alunos, tendo a figura 

do professor apenas como mediador do projeto, filtrando as dicas, apresentando as temáticas 

do continente africano e analisando o desenvolvimento dos trabalhos. 

O ponto de partida  foi a base teórica, ou seja, em turmas no 2ª ano do E.M. que 

possuem como grade curricular o conteúdo sobre o continente africano, vimos primeiro toda a 

parte teórica do livro didático sobre a África – é claro que quebrando alguns paradigmas – e 

depois partimos para a apresentação dos documentários, livros e textos extras e realizações 

dos trabalhos. Nas turmas de 1ª ano de E.M., o continente africano aparece como grade 

curricular no contexto geral a partir dos temas “Biomas Mundiais”, “População Mundial” e 

“Conflitos Mundiais”. A partir dessas temáticas, fomos analisando de maneira crítica o 

contexto africano, por exemplo, “Os conflitos étnicos que ocorrem na África hoje, tem 

alguma relação com o seu processo de colonização?”, “Diversidade e grandiosidade das 

Savanas africanas” e entre outros; Já  no e 3ª ano, a temática África aparece principalmente na 

sua influência no Brasil quando se trata do tema “População Brasileira” que compõem a sua 

grade curricular, então, analisamos as marcas deixadas em nosso território e as invisibilizadas 

pelo eurocentrismo. 

A partir dessas etapas, os trabalhos e pesquisas foram apresentados e propostos aos 

alunos durante os meses de setembro, outubro e novembro. Vale ressaltar que não foi uma 

tarefa fácil, pois, estamos falando de alunos de escola pública, próxima a comunidades e que 

não veem a educação com a tal importância que ela possui, e para a realização desse projeto, 

todos alunos precisavam participar. 

Chegando ao mês de novembro foi realizada uma palestra sobre o negro na sociedade, 

uma atividade proposta por mim e pela professora de História da Arte da instituição, 

mostrando as dificuldades que tal parcela da população possui e suas lutas diárias através de 

movimentos negros, por exemplo. Essa palestra contou com a participação do Diretor do 

seriado “A casa das sete mulheres” (que é negro), trabalhadores negros do serviço público, 
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como secretárias e enfermeiras e com uma militante do movimento negro “Nuvem Negra” da 

PUC-RIO. Esses relatos e depoimentos, serviram para os alunos terem uma visão mais critica 

das mazelas deixadas para a população negra na atualidade e como o pré-conceito ainda existe 

de maneira forte no Brasil. 

Após essa palestra que foi realizada na primeira semana de novembro, foi chegada a 

hora de cobrar de maneira mais intensa todas as atividades dispostas e sugeridas pelos alunos, 

anexar todos esses trabalhos realizados pelas diferentes turmas e realizar a apresentação final 

do projeto que foi realizado no dia 24 de novembro de 2016. 

Sendo apresentado para toda a escola, o projeto contou com a participação da maioria 

dos alunos e alguns professores que no dia abraçaram a causa, apresentação dos trabalhos, 

danças, jogos, oficinas e debates. A seguir, vejamos de forma resumida a trajetória desse 

projeto. 

ATIVIDADES 

 I - Apresentação de documentários, textos, livros, músicas e filmes que 

abordam a temática negra; 

 II - Entrevista com a população local e os agentes da escola com a seguinte 

pergunta: “O que te faz lembrar África?”; 

 III - Confecção do mapa do continente; 

 IV - Confecção de jogos, cartazes e placas de palavras, danças e religiões 

africanas. 

 V - Desenvolvimento de minicurso – Turbantes: como usar? 

 VI - Apresentação de danças africanas. 

 VII - Mapeamento da população negra no Brasil. 

 VIII - Questionamento final: Por que o continente africano ainda é tão 

invisibilizado no Brasil?    
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

5.1) A lei 10.639 

“LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

Mensagem de veto 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinente à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura 

e História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia Nacional da 

Consciência Negra‟." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque” 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a
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O trecho acima faz referência, como podemos perceber, à Lei 10.639, que torna 

obrigatório o estudo da História da África e africanos nas escolas públicas e privadas, nos 

ensinos fundamental e médio. Todavia, para que essa lei entrasse em vigor, diversas lutas 

foram travadas nos âmbitos políticos e educacionais. 

SANTOS (2010), nos mostra que ela é um instrumento do Movimento Negro na luta 

pela promoção de uma educação para a igualdade racial. Além disso, sua promulgação insere 

nas escolas, materiais, cursos de capacitações e outros materiais sobre o assunto para o 

desenvolvimento da proposta. 

É comum associarem o negro à África, mesmo sabendo que o continente não é 

totalmente negro, associando o negro e o continente a algo pejorativo e atrelando o conceito 

de raça também para designar “(...) uma região do globo, assumindo o significado de 

„ancestralidade geográfica‟ – fala-se então de uma raça africana, raça oriental etc.” (SANTOS, 

2010, p.5). Em contrapartida, a noção de europeu é construída de forma que não seja apenas 

uma referência a população europeia, mas a ideia de uma população com privilégio, 

civilizada, suprema e de etnia branca. No entanto, negligencia-se que a glória da Europa veio, 

em grande parte, da colonização e exploração dos outros continentes e dos conhecimentos dos 

os povos que lá já habitavam.  

Essa “supremacia” continental-racial faz com que a parcela da população que não se 

encaixe nesse padrão europeu seja a subordinada nessa hierarquia, que ajuda a explicar a 

violência sofrida por estas populações seja no campo social, econômico ou cultural. Além 

disso, faz apagar todo o passado negro presente no território brasileiro, mesmo em regiões 

ditas como brancas, como que é o caso da região Sul do Brasil, que mesmo possuindo no 

passado a presença de indígenas e negros, tiveram suas contribuições “apagadas” devido ao 

embranquecimento cultural, territorial e étnico do Sul do Brasil. (SANTOS, 2010). 

É muito comum associamos a palavra “negro” ao que há de ruim no mundo, como: 

“peste negra; ovelha negra; mercado negro; lado negro” etc. Além disso, é comum associarem 

a África como um continente de pobreza, miséria, sem cultura, de doença ou “local dos 

animais” (fazendo referência a Savana africana e a sua biodiversidade animal e vegetal). Será 

que todo um continente só é representado por isso?  

          Com isso, a Lei 10.639 não surge como um privilégio para a população negra, ela surge 
com o intuito de mostrar que o continente africano é muito mais do que pobreza e miséria, é 
um continente com diversidade, com riquezas e histórias que estão presentes em diversas 
partes do mundo, inclusive na formação cultural e étnica do território brasileiro. Pois, é a 
partir dos movimentos sociais, que a história se renova, constituindo e propagando novas 
ideias e lutando pela democracia no Brasil (COSTA, 2006).  
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5.2) O continente africano 

Gente, só é feliz  

Quem realmente sabe, que a África não é país 

 Esquece o que livro diz, ele mente 

 Ligue a pele preta a um riso contente. Emicida (2016). 

 

Segundo SOUZA (2007), o continente africano é formado por 54 países, é cercado a 

nordeste pelo Mar Vermelho, ao norte pelo Mediterrâneo, a oeste pelo Oceano Atlântico e a 

leste pelo Oceano Índico. Em termos geográficos, suas principais marcas são o deserto do 

Saara ao norte, o deserto de Calahari a sudoeste, a floresta tropical do centro do continente, as 

savanas, ou campos de vegetação esparsa e rasteira, que separam áreas desérticas de áreas 

florestas, e algumas terras altas, como aquelas nas quais nascem os rios que formam o Nilo. 

Já no que se refere à variedade de povos, as informações mais antigas acerca de povos 

africanos referem-se ao Egito, SOUZA (2007). Segunda a autora, o Egito é  

(...) onde floresceu há 5 mil anos, no vale do rio Nilo, uma civilização que durou mais de 2 
mil anos e deixou algumas marcas de sua grandeza, como túmulos reais e as pinturas. Além 
das descobertas das civilizações Núbia (750 a.C.), localizada na região do Nilo, Meroe (500 
a. C.), localizada  na Etiópia e os habitantes do norte da África, onde hoje se localizam a 
Líbia, a Tunísia, a Argélia e o Marrocos, eram conhecidos como berberes e sofreram grande 
influência árabe até o século VII. (SOUZA, 2007, p.14) 

Esse pequeno panorama da civilização africana, faz com que possamos entender 

melhor que a África não só foi o palco em que, pela primeira vez, encenou-se o drama da 

existência humana como também foi o berço de grandes civilizações. Pesquisas científicas 

hoje comprovam que o continente africano foi o berço da civilização humana.   

Isso corrobora o fato de que quando os europeus chegaram ao continente africano, 

várias sociedades complexas e organizadas já estavam formadas naquele território e que a 

glória do continente europeu, veio do acúmulo de conhecimentos roubados e ditos como seus 

advindos de várias continentes; e indiscutivelmente, o continente africano contribuiu com 

esses conhecimentos.  

O continente africano, além de ser o berço da humanidade, é, também, o das 

civilizações (FONSECA, 2004). Muito embora essa afirmação possa ser contestada pela 

definição de civilização e pela situação geográfica dada pela New Columbia Encyclopedia:  

 (...) é aquele complexo de elementos culturais que primeiro apareceram na história humana 
entre 8 mil e 6 mil anos atrás. Nessa época, baseada na agricultura, criação de gado e 
metalurgia, começou a aparecer a especialização ocupacional extensiva nos vales dos  rios 
do sudoeste da Ásia (Tigre e Eufrates). Apareceu lá também a escrita, bem como 
agregações urbanas bastante densas que acomodavam administradores, comerciantes e 

outros especialistas. (NASCIMENTO, 1996, p. 65)  
Agregando mais informações, o autor também nos diz: 
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 (...) está cada vez mais comprovada a anterioridade da evolução do continente africano dos 
elementos citados (agricultura, criação de gado, metalurgia, especialização ocupacional) 
que convergem no desenvolvimento da civilização. (NASCIMENTO, 1996, p.42) 

Percebemos então, as descobertas africanas que sem dúvidas serviram de contribuição 

a sociedade europeia, já que segundo os autores, foi na África que se deu a primeira revolução 

tecnológica da humanidade, a passagem de caçador e coletor de frutos e raízes para a 

agricultura e pecuária. 
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5.3) A chegada dos negros no território brasileiro  

Segundo SOUZA, 2007, a chegada dos europeus no continente africano data no início 

do século XVI, começa o regime escravista na região, saqueando todo o ouro que 

encontraram na região da costa oriental africana. A partir de 1580, começaram a chegar com 

frequência ao Brasil escravos trazidos de algumas regiões da África, tendo como principais 

origens os negros da costa da Mina e da Angola. Antes disso os africanos escravizados eram 

levados para Portugal e outros países da Europa.  

Os povos africanos começam então a se tornar parte da sociedade brasileira. Cada vez 

mais, africanos chegavam ao nosso território para serem escravizados nos ciclos do açúcar, 

ouro, café etc. É válido ressaltar, que essa travessia do Atlântico era feita em péssimas 

condições. Os navios negreiros – embarcações que traziam os negros da África para o Brasil – 

viam amontoados de negros em porões imundos, comendo e bebendo o mínimo e sofrendo 

maus-tratos, já que para a religião católica, dominante na Europa, os negros não tinham alma 

e mereciam ser escravizados. 

Esse episódio sem dúvida, fez com que o negro entrasse na sociedade brasileira não só 

como uma mão-de-obra humana, mas fez também com que a população negra, deixasse sua 

história, cultura, costumes e tradições no nosso país, pois, ao longo de todo o período da 

escravidão e pós a esse período, negros foram alforriados e não voltaram para suas terras, 

constituindo quilombos e comunidades negras no nosso país. 

Segundo LOPES (2008), a cultura afro-brasileira formou-se a partir de duas matrizes 

principais: a das civilizações congo-angolana e da região do Golfo do Guiné, principalmente 

do antigo Daomé e da atual Nigéria. Os estudos convencionais costumam classificar esses 

traços como “bantos” e (inadequadamente) “sudaneses”.  
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5.4.) Por que estudar a cultura negra na escola? 

O território brasileiro se identifica como mais da metade da população de cor preta ou 

parda, a história africana – não de maneira eurocêntrica, mas sim demostrando a verdadeira 

importância das populações africanas – ainda é muito pouco trabalhada em sala de aula, para 

um conjunto de sociedade que quando 

(...) desembarcados no Brasil para trabalhar nos engenhos de produção de açúcar, nas 
lavouras de café, fumo, algodão nas minas de extração de ouro etc., trouxeram consigo seus 
costumes, línguas, valores, deuses e crenças. (FELINO, 2012, p.11) 

Analisemos, por um instante, o que aprendemos nas escolas sobre a cultura africana. 

Além da escravidão, tráfico de escravos e abolicionismo, que são os temas mais ensinados nas 

salas de aulas, poucos outros assuntos são trabalhados (isso quando são) como, comidas 

típicas, danças, lutas e religião (que é sempre um tabu, pois, não vivemos em um Estado laico 

e a religião católica ainda é a que predomina no Brasil). 

Se analisarmos a seguinte matéria BBC Brasil em São Paulo, vemos como isso fica 

mais claro: 

 Mitos aceitos e mitos ocultos  
“Discutir África não é coisa fácil nas escolas", diz Stela Guedes Caputo, pesquisadora do 
tema e professora na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). 
Além dos casos concretos de preconceito registrados em sala de aula, ela diz que quando a 
lei é cumprida, há casos em que "pais se reúnem com os filhos e vão à escola questionar e 
criticar professores que querem discutir a história da África". 
Stela também questiona a ausência de elementos de origem afro nos livros escolares. A 
questão se torna especialmente delicada quando se tratam de personagens ligados às 
religiões afro-brasileiras. 
Nesse caso, a ocultação desse capítulo da cultura nacional não é apenas prerrogativa das 
escolas. Em muitos casos, as próprias crianças escondem a religiosidade para não sofrerem 
preconceito por parte dos colegas. 
"Os mitos que as crianças aprendem nos terreiros de candomblé não são aceitos na escola, 
os itans (os mitos da cultura iorubá), as histórias africanas que conhecem, são das mais 
belas criações literárias humanas e elas precisam escondê-las. Seu conhecimento é negado. 
Porque na escola é tão comum mitos gregos, romanos e outros, e mitos africanos são 
demonizados?", questiona. (BBC BRASIL, 2006). 

  

Nossa sociedade, segundo o IBGE (2010) é de maioria composta de pretos e de pardos 

(que somados constituem a categoria “negros”). Entre os demais, a maior parte são brancos 

miscigenados, já que indiscutivelmente sabemos que somos um país miscigenado. Logo, se 

todos os brasileiros possuem sangue africano, estudar as relações étnico-raciais que 

constituíram/constituem o nosso território, deveria ser uma obrigação de todos os cidadãos, 

não importante sua origem.  

Além disso, compreender a África desfaz a noção primária de que, nesse continente 

(do qual sabemos bem menos países se comparado com a Europa), só existe miséria, fome, 

doenças endêmicas, guerras “tribais” e atraso. A riqueza cultural, étnica, linguística, artística, 
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intelectual, bem como a análise que fazemos e reconhecemos em relação a Europa ou Estados 

Unidos, são deixados de lado. A África, sem sombra de dúvidas, torna-se o bode expiatório de 

nossa cegueira internacional, a nossa ignorância orgulhosamente ostentada em preconceitos.  

Essa revisão histórica do nosso passado e o estudo da participação da população negra 
brasileira no presente poderão contribuir também na superação de preconceitos arraigados 
em nosso imaginário social e que tendem a tratar a cultura negra e africana como exóticas 

e/ou fadadas ao sofrimento e à miséria. (GOMES 2006, p. 72).  

Em outras palavras, a sociedade se beneficiaria em muitos sentidos, sejam eles nos 

sentidos pedagógicos, no tocante a uma visão mais afirmativa da diversidade étnico-racial, 

quanto nos sentidos políticos, na problematização das relações de poder que marcam os 

diferentes segmentos da população. 

           O papel do negro no tráfico negreiro visto pela maioria de nós nas escolas, mostra o 
negro como uma figura passiva nesse processo, como alguém que aceitou  sem contestar esse 
processo de sofrimento e humilhação. Além disso, retrata o escravo apenas como uma 
mercadoria.  Desconstruir esse pensamento é algo preciso nas escolas também, sabemos que 
fugas, construções dos próprios espaços para comunidades negras – como o quilombo – e 
tentativas de compras de alforria, eram comuns no período da escravidão, ou seja, tentativas 
de se livrar desse sistema. COSTA nos diz:  

(...) Essas tentativas de liberdade aparecem tanto nos conflitos mais diretos como no 
cotidiano, quer na luta por benefícios, quer na compra das de alforria. Conquistar a 
liberdade, através de tais expedientes, significava se livrar do cativeiro por vias oferecidas 

pelo próprio sistema. (COSTA, 2006 pag. 3) 

              É claro que traçar tais caminhos não era fácil, querer ser um ser autônomo no sistema 
colonial no qual tratava o negro como “peça” de trabalho, era sinônimo de castigos 
extremamente violentos para quem fosse contra o sistema, todavia,  

Apesar da violência da escravidão, o negro não se manteve passivo ou alienado; não se 
manteve incapacitado para construir espaços próprios. Das formas mais radicais de 
resistências, como fugas e quilombos, às estratégias mais implícitas, eles procuraram  
caminhos para a liberdade, estabeleceram relações sociais e afetivas construídas na sua 
Vicência cotidiana. Mesmo sob cativeiro, criaram condições socais específicas: relações de 
amizade, solidariedade e amor. (COSTA, 2006 pag.8)  

 

Com isso, no presente trabalho, acreditamos que já se passou da hora de olhar a 

história africana com outros olhos, até mesmo para que possamos entender nossa situação 

presente com maior cuidado e atenção; e visto que a escola é um local privilegiado para a 

transmissão de conhecimentos, essa intervenção pedagógica buscou através de filmes, 

documentários, livros didáticos e paradidáticos a (des) construção da cultura africana que é 

difundida na maioria das escolas e pela mídia.      
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6 RESULTADOS 
 

Intitulado como África: a invisibilidade de um continente onipresente no Brasil, o 

projeto recebe esse título pelo fato de termos uma grande marca deixada em nosso território 

pelos africanos, mas que foram “apagadas” pelo eurocentrismo que vivemos (FELINO, 2012).  

O projeto foi desenvolvido exclusivamente pelos alunos, sendo o professor apenas o 

mediador do mesmo. Ao longo de vários meses, o projeto se desenvolveu nas seguintes 

etapas: 

I - Apresentação de documentários, textos, livros, músicas e filmes que abordam 

a temática negra. 

Ocorrida durante todo o mês de outubro, com as turmas 2001 e 2002 do 2ª ano do 

E.M., com 20 alunos em cada turma, essa parte do projeto, consistiu nas apresentações dos 

documentários: “Quanto é ou vale por quilo” e “O racismo tem cor”, que mostram como o 

negro é tratado na sociedade brasileira e as dificuldades que precisam enfrentar devido a cor 

da pele, músicas das bandas O Rappa, Racinonais e Monobloco, que são grupos populares em 

todo o Brasil e que exaltam o negro e as manifestações religiosas do continente africano, 

livros paradidáticos que abordam a cultura negra (com outro viés e não com o olhar 

preconceituoso da maioria dos livros didáticos) e filmes como “12 anos de escravidão” e 

“Distrito 9” que baseados em fatos reais, mostram que o processo de escravização do negro 

não deixou marcas negativas apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Todas essas 

intervenções seguidas de debates, mas por ser o primeiro contato do trabalho, deixou os 

alunos mais reflexivos, mas comentários como “Nossa, nunca pensei que essa música do O 

Rappa exaltasse a religião africana.”, “A escravização foi mais forte do que eu pensava. Para 

mim os negros aceitavam mais esse processo, pois achava que era mais leve.”. 
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Figura 1: Exibição de documentários. 

 
Figura 2: Livros extras utilizados durante o projeto. 

      

 

II - Entrevista com a população local e os agentes da escola com as seguintes 

perguntas: “O que te faz lembrar África?” 

 

Tendo sido proposta do educador, essa parte do projeto foi realizada para que os 

educandos confeccionassem em uma simples folha de ofício, a seguinte pergunta: O que te faz 

lembrar África? 

Realizada na primeira semana de outubro de 2016, na turma 3001 (de 21 alunos), 3ª 

ano do E.M. e com o prazo de entrega de uma semana, cada um deles buscariam 3 pessoas 

diferentes e pediria para que cada uma listasse 3 coisas que fazem lembrar o continente 

africano. 

As respostas que mais apareceram foram: “Fome”, “Miséria”, “Pobreza”, “Animais”, 

“Negros” e “Floresta”; todavia uma única pesquisa se destacou com as seguintes respostas: 

“Berço da civilização”, “Continente inspirador de religiões brasileira” e “Continente de 

cultura múltipla”. Esse destaque entre as pesquisas veio da mãe de uma aluna que é professora 



25 

 

de História. Com isso, podemos chegar a conclusão de que esse eurocentrismo foi tão forte a 

ponto de somente pessoas com um grau maior de instrução são capazes de enxergar esse outra 

lado da África? 

Os alunos ficaram chocados com os resultados alegando com um continente com tanta 

riqueza, só era lembrado em sua maioria pela sua parte negativa. Todavia, perguntei a eles 

quem conhecia e já havia estudado sobre essa riqueza do continente africano antes das minhas 

aulas e todos se calaram...  

Podemos conclui então, que essa parte do projeto serviu para complementar a visão 

eurocêntrica que alguns livros e filmes ainda possuem sobre o negro e para comprovar que 

essa visão foi difundida de tal maneira, que ainda domina a maioria da população e até mesmo 

na escola que deveria ser um local de criticidade.  

 

Figura 3: Resultado das pesquisas. 

 

 

 

III - Confecção do mapa do continente 

 

Com o principal intuito de quebrar o pré-conceito que muitas pessoas ainda possuem 

de que a África é um país, os educandos confeccionaram mapas, políticos e característicos do 

continente que foi o berço da civilização. 

Essa proposta foi realizada pelo aluno, do 2ª ano do E.M., Douglas, no mês de outubro 

devido a sua habilidade com desenhos. 

O resultado obtido dessa etapa foi alcançado em duas etapas, a primeira foi quando os 

mapas foram trabalhados em sala de maneira mais profunda e pude ouvir “Nossa, o continente 

africano possui tudo isso de países!” e “Nossa, o Egito fica África! E Madagascar também!”, 
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já a segunda, foi no dia da culminância do projeto, onde os mesmos comentários foram ditos 

por outros alunos.  

 

Figura 4: Construção do mapa político e temático da África. 

 

Figura 5: Construção de mapa temático da África. 

IV - Confecção de jogos, cartazes e placas de palavras, danças e religiões 

africanas. 

 

Realizado no mês de outubro de 2016, nas turmas 1002, 1003 e 1004 (com média de 

35 alunos cada) do 1ª ano do E.M., essa parte do projeto foi voltada para a desconstrução de 

que tudo que vem do continente africano é ruim, ou seja, foi proposto aos educandos que 

mostrassem o lado bom da cultura africana, seja ela nos aspectos religioso, cultural, 
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gastronômico ou populacional; produzindo quadros com esses aspectos ou reproduzindo jogos 

de origem africana. 

Esses cartazes foram expostos na culminância do projeto e trabalhados em sala de 

aula. Nessa etapa do projeto os alunos já estavam mais identificados com o lado positivo do 

continente africano, então, montaram diversos cartazes enaltecendo a cultura africana. Nessa 

etapa do trabalho, alguns alunos que seguem a religião africana, não tinham mais medo de 

falar sobre a sua religião e fizeram questão de mostrar que as religiões de matrizes africanas 

são tão belas como qualquer outra. 

Todavia, foi desenvolvido primeiramente com os educandos, o “Super Trunfo 

Africano”, jogo que consiste na montagem de cartas de países africanos contendo sua 

bandeira e aspectos como: território, população, PIB, e região africana. Esse jogo foi passado 

como atividade para que os alunos pesquisassem e montassem suas respectivas cartas, para 

que posteriormente pudessem confrontar as cartas dos seus respectivos países africanos.  

Foi possível constatar que com esse jogo, os alunos se familiarizaram ainda mais com 

a ideia de África ser um continente. Realizado após a confecção dos mapas dos continentes, 

os alunos já analisavam melhor a distribuição territorial do continente, assim como a 

distribuição econômica, já que trabalhamos as regionalizações da África, podendo constatar 

um grau de maior pobreza nos países da África Subsaariana. 
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Figura 6: Super Trunfo Africano. 

 
Figura 7: Quadro exibindo a religião africana. 
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Figura 8: Quadro sobre roupas africanas. 

 
V - Desenvolvimento de minicurso – Turbantes: como usar? 

 

Na África, os tecidos enrolados no corpo fazem parte da cultura e os turbantes fazem 

parte desses acessórios complementando o conjunto. São utilizados por homens e mulheres e 

na África Negra, os chamados turbantes possuem funções sociais, religiosas e é claro, fazem 

parte da moda.    

No Brasil, o adereço chegou pelas mãos dos africanos que eram trazidos como 

escravos. As mucamas usavam saias, blusas leves e soltas, panos e xales nas costas e 

turbantes nas cabeças.  

A partir disso, foi desenvolvida uma oficina sobre os diferentes modos de usar os 

turbantes. Essa oficina foi desenvolvida pelos próprios educandos, mais especificamente, por 

um grupo de alunos do 3ª ano do E.M., que através de pesquisas aprenderam a manusear os 

turbantes e realizaram a oficina no dia da culminância do projeto – 24/11/16.   

No principio, alguns alunos que não estavam participando do projeto (as turmas que 

não leciono na escola) estranharam, mas os próprios alunos exaltaram a beleza dos turbantes 
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coloridos que levaram e alguns minutos depois, grande da escola já estavam com os turbantes 

tirando fotos com eles e mudando a sua visão dobre esse adereço africano.  

 

Figura 9: Desenvolvimento da oficina de turbante. 

 

VI - Apresentação de danças africanas. 

 

Outra forma de manifestação negra são as danças africanas, poderíamos citar o 

Maracatu, Samba de roda, Roda de Capoeira ou Jongo, todas essas danças foram mostradas 

para os educandos, mas o ritmo escolhido por eles para manifestarem foi o hip-hop. 

Surgido na década de 70 como um movimento cultural entre os latino-americanos, os 

jamaicanos e os afro-americanos da cidade de Nova York, hoje é um dos ritmos mais 

populares entre os jovens e está presente em todos os continentes do mundo. 

Essa apresentação foi realizada por diversos alunos, de diferentes turmas que me 

procuraram no intuito de demonstrarem suas manifestações culturais.  
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Figura 10: Manifestação cultural de hip-hop. 

 

VII - Mapeamento da população negra no Brasil. 

 

Essa parte do projeto consistiu no estudo do mapeamento do IBGE (2000) que 

mostrava a distribuição espacial da população, segundo cor ou raça – pretos e pardos, que 

como falado aqui compõem a população negra do Brasil. A partir disso os alunos do 3ª ano do 

E.M., no mês de novembro, reproduziram o mesmo mapa para mostrar para todos que 

participaram do projeto que a maior parte da população brasileira se diz negra. 
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Figura 11: Distribuição Espacial da População, segundo Cor ou Raça – Pretos e 
Pardos.   

 

VIII - Questionamento final: Por que o continente africano ainda é tão 

invisibilizado no Brasil?    

 

Após as apresentações do Projeto África: a invisibilidade de um continente 

onipresente, realizada no dia 24/11/16, no Colégio Estadual Dom Walmor, foi realizado um 

debate com alunos e professores com o seguinte questionamento: Por que então o continente 

africano ainda é tão invisibilizado no Brasil? Ou seja, se através das intervenções realizadas 

com educandos foi mostrada de maneira tão nítida a forte presença que o continente africano 

possui no Brasil, então por que essas marcas não são mostradas no cotidiano escolar? 

Os principais apontamentos que vieram dos alunos foram: 

 

A escola não tem um comprometimento tão forte com essa causa, não são todos os 
professores que realizam algo nesse mês ou data como o senhor tá fazendo, mesmo sendo 
lei como o senhor disse. Thamires, 15 anos, aluna do 1ª ano do E.M.  
  
Eu acredito que a escola ainda é racista mesmo não podendo. Eu não vou citar nomes, mas 
teve professor que falou que o que o senhor tá fazendo uma perda de tempo. Mas eu não 
acho professor.  Cleir, 17 anos, aluno do 2ª ano do E.M. 
 
Acho que ainda faltam negros nessa escola, tirando o senhor e a professora de Artes, quem 
mais é negro aqui? Tirando as meninas da limpeza, não temos mais ninguém. Quando 
tivermos mais negros nas escolas, iremos ver com mais frequência trabalhos como esse, 
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pois se o branco puxa sardinha pro seu lado, nós negros também temos que puxar sardinha 
pro nosso lado.  Amanda, 18 anos, aluna do 3ª do E.M. 
 
Achei muito legal isso que o senhor fez, a gente só estuda em história a parte triste da 
África. Olha esses turbantes! Olha esses colares! Até o outro lado da religião africana o 
senhor mostrou! Parabéns! Mylena, 17 anos, aluna do 2ª do E.M. 
 
 
 

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que esses comentários mexeram muito 

comigo. Ao ouvi-los, tive a sensação de dever cumprido. Quantas vezes não precisamos de 

alguém que nos mostre o outro lado da verdade, que nos diga que nós somos capazes... A 

experiência obtida com esse projeto foi muito mais do que desenvolver um trabalho 

acadêmico, foi a experiência de mostrar o quanto o Brasil ainda é racista, o quanto parcelas da 

população são excluídas e de mostrar que a mudança é possível. É claro que esse trabalho não 

mudou a visão de todos na escola, alguns ainda possuem a ideia de perda de tempo ou que 

fizeram algo só para ganhar pontos, mas outros mudaram a sua visão sobre o negro na 

sociedade e do continente estudado, com isso, já me sinto feliz e realizado.  

 

Figura 12: Debate no final das apresentações. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 

Falar sobre um continente que foi o berço da civilização, não é uma tarefa fácil, ainda 

mais quando se é um continente que possui uma riqueza cultural, étnica, linguística, artística e 

intelectual como o continente africano. Todavia, com o presente trabalho, a partir de pesquisas 

feitas, orientação do PRD e participação de diferentes palestras e oficinas sobre o tema, foi 

possível mostrar para os educandos essa outra face da África e fazê-los esquecerem da 

imagem homogênea de fome e miséria que é apresentada durante anos sobre o continente. 

Realizar um trabalho dessa magnitude sem o apoio de outros professores e com pré-

conceito que muitos alunos ainda possuem sobre o continente africano principalmente quando 

se diz respeito as religiões africana e de matriz africana, tornou um desafio ainda maior para a 

conclusão desse projeto. Era comum ouvir “Já vamos estudar essas coisas de macumba de 

novo.” ou “Só por que é negro vai ficar toda aula agora falando de negro. De branco ninguém 

fala.”. Em uma população miscigenada como o Brasil parece até cômico ouvir isso, mas essa 

era a realidade que presenciei muitas vezes em sala de aula durante a realização do projeto. 

Todavia, mexer com esse tema é algo necessário. Por que em pleno mundo globalizado 

ainda ouvimos grande parte das pessoas dizendo que fome e pobreza são as principais 

características do continente africano? Se a educação é a base para uma sociedade crítica, por 

quê ainda temos alunos e parte da sociedade com esse pensamento sobre a África? Seria o 

ensino superior o único capaz de mudar essa realidade na forma de pensar como vimos nas 

entrevistas realizadas pelos alunos? 

SILVA (2016) nos diz que o nosso grande erro é acreditar que vivemos em uma 

democracia racial, pois essa ideia difundida pela elite branca promoveu o obscurecimento da 

opressão racial sofrida pelos negros. Então, quando tocamos nesse tema mesmo que seja na 

escola – espaço na qual serve para formar cidadãos críticos –, nos deparamos com problemas 

como esses.  

Quebrar paradigmas nunca foi uma tarefa fácil, todavia, projetos como esse precisam 

ser realizados para no final ouvirmos elogios e agradecimentos dos educandos, evidenciando 

que estamos de fato promovendo mudanças necessárias.  

Portanto, por meio desse trabalho, foi possível expandir os horizontes da temática 

África, fugir um pouco da mesmice de falar sobre figuras negras importantes ou de Zumbi dos 

Palmares – não que isso não seja importante, mas precisamos ir além – e mostrar que esse 

continente é muito mais do que isso, é um continente sinônimo de pluralidade e riquezas.  
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ANEXO A  
 

 

Figura 13: Projeto África: a invisibilidade de um continente onipresente. 

 

  

 
Figura 14: Projeto África: a invisibilidade de um continente onipresente. 

 

 

 

 


