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APRESENTAÇÃO

Eu nasci na Guiné-Bissau e, portanto, sou guineense.
A Guiné-Bissau é um país pequeno da África
Ocidental que possui 2 milhões de habitantes.
Eu pertenço ao povo Balanta (Brasa). Na
Guiné-Bissau, há mais de 20 povos que
constituem o mosaico populacional.
O país possui uma superfície total de
36.125km² e contém 89 ilhas, incluindo
Ilhéus.

Olá, tudo bem? Eu me chamo Isna Gabriel Sia
e sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática pelo
Instituto Federal da Bahia (IFBA) e graduado em Humanidades
pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) e estou aqui para guiar vocês nesta
breve viagem pelo continente africano que contribuirá para
ampliar a visão sobre a África.

Guiné-Bissau

ÁFRICA
OCIDENTAL
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Como um estudante negro, advindo de um país africano e residindo atualmente

no Brasil, cuja população negra, lamentavelmente, ainda sofre com o preconceito

e com a discriminação praticada pelo Estado e pela sociedade, aceitei o desafio

de participar do projeto intitulado: “O saber de um lugar: construção de
uma identidade ancestral”, promovido pelo edital novembro negro da

Diretoria Sistêmica de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - DPAAE do

IFBA e coordenado pela assistente social Dra. Heide de Jesus Damasceno do

campus de Salvador, de modo a ampliar o meu repertório em relação às questões

ligadas às identidades, à raça e ao gênero e espero que o mesmo aconteça com

cada um/a de vocês que nos acompanham nesta viagem.
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Portanto, meus queridos leitores e minhas estimadas leitoras, a ideia desta cartilha

é contribuir para a implantação da Lei nº 10.639/2003 a fim de que cada um/a de 

vocês possa desmistificar as representações sociais do continente africano no Brasil,

tendo em conta o apagamento da história e da cultura dos povos que fazem parte

desse continente e como a sua imagem é veiculada, tanto na mídia quanto nos livros

didáticos, pois, quando se fala sobre a África, quase sempre só se lembra de pobreza,

desemprego, subdesenvolvimento, miséria, escravidão, atraso, miséria, aids, guerras,

doenças endêmicas, selva, fome e calamidades naturais.

Entretanto, vocês sabiam que a África é muito mais do que isso?
Vocês sabiam que a África é o berço da humanidade? Que é um continente com 54

países? É o continente que tem a população mais jovem? Então,  vamos desconstruir

juntos imagens preconceituosas sobre o continente africano?
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A história da África não começou com a escravidão, pois fala-se
como se ela não tivesse história nem antes e nem depois do tráfico negreiro.
Também os livros didáticos apresentam a África como se fosse um continente
passivo e sem a resistência.

O que há é que o imperialismo intelectual
e o racismo epistêmico ocidental exter-
minam e escamoteiam a sistematização
do conhecimento africano, considerado à
margem da sociedade e do corpo do conhecimento.
É preciso entender que a história africana começa muito
antes do período colonial e que a história do seu povo não
se resume aos aspectos negativos associados ao proces-
so da escravidão. O ocidente usou da estratégia de negar
a história africana para uma super-
valorização da cultura eurocêntrica.
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Área controlada
pelo império Songai
no século XVI
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Em África surgiram os primeiros ancestrais das mulheres e dos homens,

conforme os especialistas em Antropologia biológica, Paleontologia, Genética

humana e Biologia molecular. É no continente africano que surgiram ) o  império

de Kush; a civilização cuxita; a civilização egípcia; a civilização axumita; o império de

Kanem-Bornu; o reino Achanti; o reino do Congo; o império de Monomotapa; o

império do Gana; o império Songai e o império Mali, entre outras grandes civiliza-

ções, antes da escravidão europeia. Nestes termos, é bom falarmos de Tumbuctu,

que era uma cidade relevante no que diz respeito ao centro econômico e religioso.

Igualmente, era uma importante cidade intelectual e centro de criação de universi-

dades, que fica no atual Mali.
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Quando nos referimos a Direitos Humanos, devemos mencionar a Carta Mandinga,

datada em 1222, que é uma das primeiras do universo. Foi proclamada na posse de

Sundiata Keita, conhecido como: “simbo”, literalmente “mestre caçador” como impe-

rador do Mali. É uma das referenciais de modelos para a constituição do mundo e

da Carta das Nações Unidas. A referida carta versa sobre o respeito à vida; defende

a necessidade de se banir a escravidão e a fome; incentiva a liberdade de agir e de

falar; rejeita a guerra; busca proteger a pátria; respeita a família, entre outras coisas.
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Só se pode falar do processo de colo-

nização da África após a Conferên-

cia de Berlim, ocorrida entre 1885

e 1886, que dividiu o continente

africano entre 14 potências, sem

consultar o(a)s africanos (as). A

partir daí os europeus começaram o processo

de colonização que durou entre 75 e 90 anos,

respectivamente, destruindo e impondo a cultura

da Europa no continente africano.

A maioria das pessoas afirma que a África foi colonizada durante cinco séculos,

mas isso, efetivamente, não corresponde à verdade, visto que os exploradores

europeus ocupavam exclusivamente o litoral do continente africano antes desse

período, executando o tráfico negreiro para as Américas. 
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• Região Norte ou África do Norte:
Argélia (Capital: Argel), Egito (Cairo),
Líbia (Trípoli), Marrocos (Rabat),
Tunísia (Túnis)

• Região Oeste ou África Ocidental:
Benim (Cotonou), Burkina Fasso (Uagadugu),
Camarões (Iaundé), Costa do Marfim (Yamoussoukro),
Gâmbia (Banjul), Gana (Acra), Guiné (Conacri), Guiné-Bissau
(Bissau), Guiné Equatorial (Malabo), Libéria (Monróvia), Mali
(Bamako), Mauritânia (Nouakchott), Níger (Niamey), Nigéria
(Abuja), Saara Ocidental (El Ajum), Senegal (Dacar), Serra
Leoa (Freetown) e Togo (Lomé).

• Região Leste ou África Oriental:
Djibuti (Djibuti), Eritreia (Asmara), Etiópia (Adis-Abeba),
Malauí (Lilongwe), Quênia (Nairóbi), Somália (Mogadício),
Sudão (Cartum), Tanzânia (Dodoma) e Uganda (Campala).

É preciso destacar que a África não é um país, mas um continente formado
por 54 países e composto por cinco grandes
regiões e suas respectivas ilhas:

África do Norte
África Ocidental
África Oriental

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTINENTE AFRICANO HOJE:
“ÁFRICA NÃO É UM PAÍS!”
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• Região Central ou África Central:
Angola (Luanda), Burundi (Bujumbura),
Chade (Ndjamena), Gabão (Libreville),
República CentroAfricana (Bangui),
República Democrática do Congo
(Kinshara), República do Congo
(Brazzaville) e Ruanda (Kigali).

• Região Sul ou África Setentrional:
África do Sul (Pretória), Botsuana (Gaborone),
Lesoto (Maseru), Moçambique (Maputo), 
Namíbia (Windhoek), Suazilândia (Mbabane),
Zâmbia (Lusaka) e Zimbábue (Harare).

• Africa Insular e suas capitais:
Cabo Verde (Praia), Ilhas Canárias (Las Palmas),
Ilhas Comores (Moroni), Ilha Reunião (Saint Denis),
Ilhas Seychelles (Victória), São Tomé e Príncipe
(São Tomé), Madagáscar (Antananarivo),
Maurício (Port Louis) e Mayotte (Dzaydzi).
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Os desafios de África são de ordem mais política em nível de transforma-
ção estrutural no que toca à etapa de desenvolvimento e industrialização
de forma mais ampla. A africanização das democracias dos países africanos,

como defende Carlos Lopes, deve-se basear, portanto, em conceitos e princípios

africanos e não necessariamente eurocêntricos, o que, certamente, corroboraria

para as maiores transformações políticas da região.

O continente africano ainda precisa adotar novas estratégias para incentivar um

forte investimento no campo social. Faz-se necessário, também, transformar a

agricultura de subsistência em uma agricultura forte e articulada ao desenvolvi-

mento econômico nacional de modo a corroborar para o progresso econômico

da região.

QUESTÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS: ÁFRICA CONTEMPORÂNEA
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Ainda, lamentavelmente, os países africanos exportam os seus produtos sem

transformação para o ocidente. Isso, obviamente, inibe a não produtividade em

favor desses países. O ocidente força de forma insustentável a implementação

de plantio que contribui para a degradação ambiental e no corte de madeiras

com acordos estabelecidos com os governos locais, infelizmente.

Há uma visão deturpada de que existe um problema de dívida em África, 

porquanto não se leva em conta que o continente africano paga uma das taxas

de juros mais elevadas do mundo, entre 5% e 7%, enquanto os países europeus

pagam entre 1% e menos. Tal fato mostra que o grande problema dos países

africanos não é necessariamente a má gestão, como se costuma falar, mas está

atrelado às práticas abusivas de cobranças de juros praticadas pelos grandes

centros financeiros em relação a esses países. Nesta lógica, convém ressaltar

que os países africanos possuem as dívidas mais baixas, embora haja problemas

em termos do pagamento.
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Ao contrário do que se pensa no tocante à emigração dos africanos para a

Europa, só 6% dos mesmos estão ilegais.

A África possui o maior número de minerais que são essenciais para a tran-

sição ecológica.

É um continente que possui melhores condições para a produção hidrogênio,

que será a indústria mais essencial e é um continente com um enorme poten-

cial econômico.

No entanto, as narrativas sobre a África são marcadas por visões pessimis-

tas e simplistas, visto que o crescimento econômico da África não é narrado,

pela grande mídia mundial, como um diferencial do continente em relação

aos outros. Não se fala das riquezas econômicas,  tampouco das culturas do

continente, salvo para descrevê-lo como selvagem, primitivo e lastrado pela

miséria, fome e pobreza quando são muito mais do que essas imagens este-

reotipadas e construídas pela cultura eurocêntrica e ocidental que pensa o

mundo a partir dos seus valores, destruindo, portanto, tudo aquilo que é dife-

rente, diverso, plural e singular. Por isso, é imprescindível desconstruir
essa visão distorcida da África.
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A África não é homogênea, pois é plural. Afirmar que ela é um país mostra um desco-

nhecimento sobre a geografia africana.

 

Nilo-Saariana

Afro-Asiática

Nigero-Kordofaniana

Koi-san

Malaio-Polinésia

É um continente onde se fala
entre 800 e 2 mil línguas,
conforme os especialistas.

A visão que se tem em rela-

ção à África, como ressal-

tado, é frequentemente

recheada de estereótipos. Ao

apresentá-la, seja na mídia, seja nos livros

didáticos, muitas vezes não se leva em con-

sideração a sua pluralidade e diversidade

cultural, que compõem diferentes

países, povos e línguas.
Famílias linguísticas

PRINCIPAIS PRECONCEITOS CONTRA A POPULAÇÃO AFRICANA:
ÁFRICA É TODA IGUAL?
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O debate acerca de África perpassa muitos mitos que precisam ser desmitificados

e muitas impressões que são vistas de forma que contribuem para uma negação

da história e da cultura do povo africano. Uma dessas impressões é a associação

do território africano à miséria, à pobreza e à negação da história do seu povo pelo

ocidente, negando suas raízes, essências e toda a sua potência.

É preciso enxergar a África além das rotulações sociais que lhes são impostas

e, para isso, precisamos começar desmitificando alguns termos que são usados de

forma muito comum e que contribuem para a visão da “África país” ou “África terra

de escravos”, a título de exemplo: dialetos, tribos, para se referir às línguas e aos

povos africanos. Ao mesmo tempo, faz-se necessária a desconstrução em relação

ao safári, à pobreza e à miséria, que são termos imediatamente lembrados ao se

referir à África.
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O que se verifica, na prática, é que a mídia brasileira e não só ela, de modo geral,

transmite aos seus usuários a ideia de uma África homogenia; cheia de sanavas

e de animais selvagens e, concomitantemente, uma África que é representada,

também, como um país marcado por guerras, fome, miséria e, acima de tudo, por

pessoas fracas e doentes e, inclusive, representado por uma cultura exótica, mas-

sacres e por um lugar inóspito. Essa constatação parece tão verdadeira que ao

se pesquisar sobre o termo “África”, na maior plataforma de pesquisa eletrônica

na internet, leia-se o Google, os internautas visualizarão animais selvagens, sava-

na e safári porque os autômatos estão programados para caracterizarem o conti-

nente africano através da exposição de animais exóticos.

Mas engana-se quem pensa que são apenas os autômatos que conhecem a África

dessa maneira. Diversas são as reportagens disponíveis em plataformas eletrônicas,

como YouTube que, ao versarem sobre animais selvagens, tratam, primeiramente,

das savanas selvagens africanas para, posteriormente, chegarem à realidade

brasileira dos animais.
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As Áfricas narradas pela mídia brasileira são efetivamente contrárias ao que

realmente ocorre dentro do continente africano que é marcado por um espaço

social e geográfico nos quais homens e mulheres são altamente criativos, inven-

tivos, idôneos e que buscam, com todas as suas forças, construir as suas nações

com base na liberdade não se sucumbindo à mediocridade da vida diante de

contingências e da má governança de determinados líderes que servem aos

interesses ocidentais, fazendo imperar o neocolonialismo.

Infelizmente, ainda impera o neocolonialismo em África, que tem boicotado e

sabotado a governação e impossibilitado o desenvolvimento sociopolítico, eco-

nômico e sustentável. Nestes termos, é bom questionar a visão superficial e redu-

cionista sobre o continente africano em função do epistemicídio e da monocultura

dos saberes, além da monorracionalidade e do discurso universalista.
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Os africanos, de modo geral, não são observados como seres dotados de
conhecimentos, por isso muitos deles não foram e nem são reconhecidos 
como pessoas que realizaram inúmeras contribuições para o Brasil em di-
versas áreas, a saber: teatro, artes, música, dentre outras.

As técnicas importadas da África para o Brasil, designadamente: o
modo de plantar, o tratamento do solo, o ato de processar o produto, a
escolha e a nutrição do solo, a tecelagem para o fabrico de panos; efe-
tivamente são técnicas africanas. A construção dos africanos e de seus
afrodescendentes é conhecido como anônimos devido à negligência, ao
extermínio de seus saberes e ao desconhecimento da história e da cultura
africana no Brasil.

QUAIS FORAM AS CONTRIBUIÇÕES DO POVO AFRICANO
PARA O BRASIL?
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No que diz respeito à influência africana no Brasil, constata-se que tanto os
grupos bantos como os sudaneses influenciaram fortemente a cultura
brasileira. Os primeiros são da região de Angola, Congo e Moçambique,
enquanto os últimos são da África Ocidental e, também, da região de
Sudão.

Os legados de africanos no Brasil se assentam, igualmente, nas religiões
de matrizes africanas e no modo de vida brasileira. Eles estão presentes
na gastronomia, nos trajes e na formação da língua brasileira, por exem-
plo. Nesta ordem, sublinha-se que a língua Banto contribuiu na formação
do português brasileiro de forma significativa. Em função disso, pode-se
verificar o uso de suas palavras na referida língua: bunda, quitanda, caçula,
marimbondo, quiabo, jiló e cachimbo. 
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• Devido ao desenvolvimento sustentável em termos da técnica e da tecno-
logia que os africanos criaram, o continente africano era considerado supe-
rior ao do europeu até o século XVI. No entanto, o racismo epistêmico fez
com que os africanos, ainda hoje, fossem vistos como seres não pensan-
tes e aptos apenas para trabalhos que exigem força muscular, segundo
Henrique Cunha Júnior (2010).

É preciso conhecer a África pré-colonial e mostrar que
ela também é terra de grandes rainhas e de grandes reis;
de grandes impérios; de grandes divindades e de uma
cultura rica, tanto em saberes ancestrais quanto em
conhecimento científico.

• Deve-se reconhecer que foi no continente africano onde se fez o primeiro
transplante de coração humano, em 1967, por um cirurgião da África de Sul,
cujo nome era Christiaan Barnard. Igualmente, vale frisar que havia a prática
filosófica nesse continente antes da existência dos gregos, motivo pelo qual
grandes filósofos gregos foram beber muitos conhecimentos científicos de
diferentes povos desse continente e, particularmente, dos egípcios, como, por
exemplo: Tales de Mileto, Pitágoras, dentre outros.

Pode-se aprender com os africanos a forma de socialização
de saberes e não hierarquização do conhecimento, como o
respeito à diversidade; o respeito à natureza; a valorização
do culto aos ancestrais; a conservação da biodiversidade;
o cuidado com o cosmo; o cuidado com a natureza (desta-
que: “valores africanos”). Para os africanos e as africanas, portanto,
há um entendimento de que autoridade não é autoritarismo.

QUAIS SÃO OS ENSINAMENTOS DA ÁFRICA PARA O MUNDO?
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• Deve-se reconhecer que foi no continente africano onde se fez o primeiro
transplante de coração humano, em 1967, por um cirurgião da África de Sul,
cujo nome era Christiaan Barnard. Igualmente, vale frisar que havia a prática
filosófica nesse continente antes da existência dos gregos, motivo pelo qual
grandes filósofos gregos foram beber muitos conhecimentos científicos de
diferentes povos desse continente e, particularmente, dos egípcios, como, por
exemplo: Tales de Mileto, Pitágoras, dentre outros.

Pode-se aprender com os africanos a forma de socialização
de saberes e não hierarquização do conhecimento, como o
respeito à diversidade; o respeito à natureza; a valorização
do culto aos ancestrais; a conservação da biodiversidade;
o cuidado com o cosmo; o cuidado com a natureza (desta-
que: “valores africanos”). Para os africanos e as africanas, portanto,
há um entendimento de que autoridade não é autoritarismo.
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• A forma como a África tem lidado com a situação sanitária provocada pelo
novo coronavírus também é um exemplo a ser dado ao mundo, que poderia
aprender muito com o continente a partir da categoria analítica da resiliência,

isto é, essa experiência dos africanos de sair de si mesmos para pensar
e agir como se fosse o outro. A forma como o povo africano encarou a
Ébola, por exemplo, poderia servir de lição ao mundo ocidental que, regido
pela lógica do lucro e do pensamento único e individualista, já ceifou milhares
de vidas com a transmissão egoística do Sars Covid 19.

• O forte engajamento de muitos governos africanos para pôr fim ao corona-
vírus, tomando medidas rápidas para fazer frente ao vírus em comparação
aos países mais desenvolvidos economicamente poderia servir de exemplo
para o mundo. Com efeito, tal medida tem evitado muitas mortes na região,
ainda que os impactos econômicos em decorrência da Covid-19 não tenham

agradado à população. Finalmente, a sua capacidade em lidar com a
saúde comunitária mostra a sua potencialidade baseada no uso
de plantas medicinais, generosidade, solidariedade, modo de
vida e de convivência.
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• Desde 2000, a África está em fase de crescimento econômico e o seu Pro-
duto Interno Bruto (PIB) duplicou e só a China conseguiu esse feito em tão
pouco tempo. Nessa ordem, sublinha-se que entre as 30 economias que mais
crescem no mundo, 16 delas pertencem aos países do continente africano,
segundo Carlos Lopes (2020).

•Além do mais, o continente africano é marcado pelo seu respeito profundo
ao sagrado e aos ancestrais. Nesse sentido, é preciso lembrar que o ethos
do povo africano ainda está fortemente concentrado em práticas comuni-
tárias e coletivas. Assim, eles não são nutridos pela ideia da conquista de
um poder individualizado; as suas escolas e estabelecimentos de saúde
não negam conhecimentos e práticas das culturas diversas.
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• A maior força do trabalho, segundo as previsões para 2024 no mundo,
será a africana devido à sua juventude, pois o resto do mundo está em
transição demográfica. Ademais, a previsão é de que a África cresça 6%
nos próximos anos e isso significa que chegará perto do tão sonhado cres-
cimento de 7% ao ano do Produto Interno Bruto (PIB). Esses indicadores
econômicos podem ser o início da redução da pobreza no continente como
um todo, conforme Carlos Lopes (2014).
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• A projeção que se faz é que a cada duas crianças que nascerão no mundo,
uma será africana até 2034, pois uma parte da população mundial entrará
na fase de transição demográfica, ou seja, haverá declínio de taxa de nata-
lidade. Dessa forma, o mosaico populacional africano será o
principal consumidor de tecnologias. Neste sentido, demogra-
ficamente, o mercado africano tem crescido e a sua capacidade de consumo
aumentará ainda mais.

• Pode-se citar os exemplos bem-sucedidos em África, a saber: a produção
de algodão mais barato do mundo, no Egito, com uma das melhores quali-
dades em escala mundial; a Etiópia consegue por meio de Café extrapolar
inúmeras dificuldades de integração no mercado mundial e, por fim, o
Botsuana também consegue poluir os seus diamantes de forma satisfatória,
conforme Carlos Lopes (2020). 
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• Outro aspecto a ressaltar é que em decorrência de sua forma de organização
social que faz com que os países do continente africano cheguem a falar uma
única voz, isso potencializa, em muito, a capacidade desses países em realizarem
negociações internacionais, diferenciando-os do restante do mundo, que vive
em uma espécie de torre de Babel.

• Há uma compreensão de que a educação acontece em múltiplos espaços.
Outras formas de ser e de viver no universo são altamente respeitadas. O
povo africano exerce o respeito a outras culturas nas quais se pode ter vários
mundos em que nenhum deles pode servir para justificar a exclusão de outros.
Em África, aprende-se desde muito cedo a forma de compartilhar e de apren-
der a compartilhar. No continente, a lei e a justiça andam de mãos dadas e
não há naturalização da violência. Por fim, em África, a natureza e
os seres humanos são inseparáveis e a informação não
substitui a experiência.
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VEJA ALGUNS FILMES SOBRE A ÁFRICA

Aprendiz de mecânico SANKOFA : A África
que te habita

O menino que descobriu
o vento.
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