Curso presencial na
Biblioteca Nacional
de Brasília - BnB

painel das culturas
africanas e sua
relação com Brasília

material didatico

As interseções entre Áfricas e Brasil são
objeto de estudo de diversas ciências. O
Curso Visões de África e visibilidade da
população preta do DF pretende estimular
e impulsionar esse tema, orientando e
educação e o público em geral para estudo e
ensino das Histórias Africanas e suas relações
com o Brasil, pauta relevante no contexto
histórico atual.
Entre os principais objetivos do projeto estão a diversidade
no trato com as fontes históricas africanas e a apresentação
de autoras negras presentes em nações africanas, como a
Socióloga nigeriana Oyeronke Oyewumi e a Filósofa brasileira
Djamila Ribeiro; há também o intuito de resgatar a importância
da implementação da Lei 10.639/2003, que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de “História e cultura afro-brasileira”
dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares
dos ensinos Fundamental e Médio.
A ideia é proporcionar aos envolvidos subsídios para narrativas
menos eurocêntricas e colonialistas acerca das sociedades
africanas. Além disso, analisaremos a presença do afrobrasileiro
marcantes na constituição da nossa sociedade, como Ferreira de
Menezes, Luiz Gama, Sueli Carneiro, Lima Barreto, Arthur Carlos e
muitos outros protagonistas da História Brasileira.
É importante salientar que os estudos africanistas são de suma
importância para a compreensão de suas culturas e povos. Até
reduzida a alguns pontos do litoral. O continente apresentava

Atlântica visibiliza intensas relações entre sociedades africanas
e políticas no Brasil. “O que se passava de um lado do Atlântico,
repercutia no outro lado.”
Pensar os efeitos do colonialismo e a construção do racismo em
nossa sociedade também fazem parte do debate, uma vez que
é necessário promover a descolonização do pensamento e das
produções teóricas e do conhecimento acerca do continente
africano.
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Professor Dr. Rafael Sanzio, titular da Universidade de Brasília/UnB e Diretor

Professora Dra. Selma Pantoj
pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, Sociedade
da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ.
Dr. Guilherme Lemos, professor da Universidade de Brasília/UnB. Homem
negro pertencente aos povos tradicionais de matriz africana através do terreiro

Juliana Lag

africano. Organizadora e Coordenadora do Curso sobre o “Ensino da História da

Barreto.
O Projeto foi contemplado no FAC Multicultural 2021, promovido pela Secretaria de

Criada em janeiro de 2017, pelas sócias Roseane Braga e Klara Barker, com a
missão de contribuir com o desenvolvimento social, cultural e sustentável do país,
promovendo a cidadania, a inclusão social, os direitos humanos e a diversidade
cultural brasileira.
Agradecemos de forma especial a Professora Juliana Lage, companheira de
primeira hora desta jornada; incansável na proteção da educação e da inclusão de
todos, sempre, na Cultura.
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Cronograma
DATA

HORÁRIO

Curso de formação presencial
Período: de 06 de maio
a 03 de junho de 2022.
Local: BNB
(Biblioteca Nacional de Brasília

PROFESSOR/
PALESTRANTE

CONTEÚDO
Abertura com a Cantora e Percussionista
Ñanan Matos

Juliana Lage

Lei 10.639/2003 inclusão ou cidadania?

Rafael Sanzio

línguas, cultura e territorialidade
Guilherme Lemos

Castro Henriques
Desconstruir o imaginário sobre o império
egípcio

Conhecer, visualizar e compreender o
mapeamento dos terreiros religiosos de
matriz africana do Distrito Federal
Guilherme Lemos Candomblé/ Umbanda (DF)
Estudo de caso “Lázaro e a invasão de
terreiros e racismo religioso”

escolar aplicada a esses espaços
Kalunga/ Mesquita (Santa Maria) Análise da
ocupação do território quilombola no DF e
Guilherme Lemos entorno
(Ceilândia)
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Promover a representatividade histórica do
povo preto, por meio do resgate da vida de
personalidades desconhecidas pela maior
parte da população brasileira
Gehovany Limeira
Figueira
que lutam pela inclusão de negros,
em especial, e pobres em geral, nas
em uma universidade particular com bolsa
empoderamento e mobilidade social para
população pobre e afro-brasileira
Apresentar propostas de políticas
princípios e valores que contribuam para
a radical transformação social do Brasil e
Américas

Selma Pantoja
Selma Pantoja
Guilherme Lemos Formação do Brasil no Atlântico/ O impacto
Atlântico
Como o Brasil se fez a partir de “Angola”
03/06

das sociedades africanas/ Fontes orais e
Ocidental
Juliana César

Comunicação, visibilidade e projeção das
comunidades negras no DF

GUILHERME LEMOS
Homem negro pertencente aos povos tradicionais de matriz africana através do

Graduação (2012) e mestrado (2016) em História pela Universidade de Brasília onde
(2016- 2022).

História, Educação das Relações Raciais e de Gênero - Geppherg, da Faculdade de
Educação - UnB.

Sua tese de doutorado é uma comparação entre os modelos de apartheid de
Joanesburgo e Distrito Federal, sendo a pesquisa realizada através da análise dos

EMENTA

e cultural da abertura do Atlântico; Como o Brasil se fez a partir de “Angola”;

Necrópoles: concreto negro, fachadas brancas e calcinação nas cidades
modernas de Brasília e Joanesburgo
“[…] matéria é uma casa que habita a gente no

barro a lembrança da acolhida

tecnologia de terra muito molhada
que a primeira deusa, velha, lenta, macerou).”
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Cotidiano e evento na economia da dor e da vida
O formato e a reorganização das cidades modernas nas primeiras décadas
territórios metropolitanos, coloniais e pós-coloniais, as inovações da arquitetura e
do urbanismo modernista proporcionaram mudanças profundas nos espaços. As
veias do capital apreenderam e permearam os limites da vida com aplicação do
concreto armado, por mais distinto que fossem os impactos da reorientação dos
espaços a depender das relações de valor moral, histórico e social estabelecidas

do visível-invisível, valor-desvalor. Assim, as condições históricas da
contemporaneidade permitiram a perpetuação de lógicas segregacionistas que por

Engenharia, arquitetura e urbanismo – alinhadas a outras ciências como a
medicina, a sociologia, a história, a estatística e a antropologia – deram origem
a espaços cindidos, regulados através das lógicas coloniais e racistas. Por meio
desses saberes seccionam-se territórios e criam-se formas para estabelecer
os corpos apropriados a cada lugar. Essa cisão, contudo, não opera apenas na
ordem dos seres viventes, mas se torna potente devido a inclusão de alguns seres
caso cimento.
Desde o início do século passado esses saberes se apoiaram na técnica
do concreto armado, naturalizando de tal modo o uso desse material que até hoje
poucos especialistas desenvolvem projetos com outros sistemas construtivos.
Depois, nenhum outro sistema construtivo tem mais espaço nos currículos
Estabilidade, Sistemas Estruturais, Cálculo de Concreto Armado. Mesmo nas
disciplinas de desenhos técnicos, o concreto aparece subentendido nos projetos
como pressuposto de todas as construções. Os prejuízos da hegemonia desse
trabalhadores e ao risco ao qual são submetidos.
Seja a construção de Brasília e as remoções forçadas para as cidades-satélites[2],
seja a modernização de Joanesburgo sob o apartheid e o surgimento de Soweto,
se cria entre vida e “não-vida” e como o concreto é capaz de estabelecer os limites
entre vidas desprezíveis e vidas desejáveis em suas inclusões disjuntivas[3] no
capitalismo hodierno.
de a vida seguir “normalmente” e de eventos repentinos nos atravessarem,
dualidades evento/cotidiano são tão questionáveis quanto as fronteiras vida e nãopossíveis através das vivências de dois casos em que a interferência do Estado
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e, depois, na Aboriginal Areas Protection Authority.

Rocks – uma formação rochosa na região, Billawag dizia que elas escutavam,

de duas importantes ancestrais locais.
A questão pertinente para Povinelli é a incapacidade dos comissários e
advogados em crer na vivacidade das rochas, consequentemente, uma implicação
da criação de uma marca da “diferença autêntica sem mudanças fundamentais na

Ela investe nos limites impostos pela fronteira da vida e não-vida na sua proposta
dor que nos faz prestar atenção a uma cicatriz que, por muito tempo, permaneceu

Povinelli toma caminhos diferentes para um debate ontológico, ela vai romper
geoquímica e bioquímica, geologia e biologia – para a percepção de que, as rochas,
como marcas diferenciais do metabolismo biológico e geológico são imiscuídas no
sistema capitalista contemporâneo através do que ela denomina geontopoder.
Mas como podemos levantar questões referentes aos eventos na dinâmica
da sequência “clássica” biológica da vida (nascimento, crescimento, potencial
de reprodução e morte) trazendo a não-vida para a vida no milieu dos entes da
geosfera, os eventos podem ser entendidos não na sua universalidade, mas na
evento) retornam aos pulmões de crianças chinesas (o cotidiano), o geontopoder
do liberalismo tardio produz um regime de morte realocando a vida das rochas nos

passaram, de certo modo, despercebidas? Por que, mais uma vez, o continente
junto a outras commodities? Como na cidade moderna esse corpo-objeto é mais
um entre outros materiais tais como carbonato de cálcio e água?”

O ornamento dispensável

uma força capaz de condensar e calcinar corpos, sobretudo, daqueles forjados na
os entes relacionados e conectados aos pilares das construções modernistas?

edifícios atestam a ampla utilização do espaço, a livre circulação dos pedestres e
nas obras. Brasília teria sido erigida de um “deserto de não-vida” e “sem qualquer

Esse aspecto novo e inventivo impressionou inclusive Le Corbusier que, ao
subir pela primeira vez as rampas do Congresso, dizia “aqui há invenção” - relata

caminhos para a estética modernista.
Loos faz uma comparação típica do pensamento racialista, o arquiteto
estabelece uma metáfora entre o desenvolvimento humano e a história das
aos dois anos vemos como um papua[6], aos quatro como um germânico, aos seis
imorais por natureza, “o papua devora seu inimigo e, por sua inocência isso não
é crime nenhum, mas na visão do homem moderno isso é sinal de degeneração”

anseio por ornamento é o “primórdio das artes plásticas”. O que difere o homem
primordial e a criança do homem moderno, sobretudo o europeu, são suas

país observando a quantidade de ornamento que se apresentam em suas paredes.
A criança e o papua naturalmente ornamentam as paredes com símbolos eróticos,
mas o que é natural a eles seria a degeneração para o moderno homem branco,
bastava observar a quantidade de corpos tatuados nas prisões no início do século
9

Os pares do tempo de Loos questionavam sobre a incapacidade de produzir
qualquer negro sabe, o que todos os povos de épocas anteriores têm sabido?” E a
resposta dele para esse questionamento é simples, “[…] o que consiste na grandeza

Podemos tirar algumas lições dessa elucubração sobre a natureza do
ornamento, as potências das imagens e as ilusões presentes no artigo de Loos.
Primeiro podemos perceber uma episteme ocidental centralizada no olhar e
que os termos cosmovisão e visão de mundo são utilizados corriqueiramente

vários sentidos.

Loos. Mais ainda, sendo o corpo construído social e biologicamente como signo do
A segunda lição que Loos nos apresenta sobre estética ocidental modernista
na pele através do sentido histórico que a modernidade lhe atribuiu. Esse corpo-

apenas, também, as práticas que consistem em quanto tal.
Podemos considerar que, para Loos, suscitar a raça e seu racismo no

Essa economia de imagens inventadas suscita outro problema sobre a

negro não é apenas o protótipo do sujeito envenenado e carbonizado. É aquele cuja
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vida é feita de restos calcinados”, essa transformação e passagem do “homemmineral ao homem-metal e do homem-metal ao homem-moeda é uma dimensão

dos “muros de Sião” e dos prédios da cidade modernista. Forjado pela ideia de
estética moderna ao mesmo tempo em que é fundamental como mão de obra nas
construções.
(Brasília)

do que viria a ser o Movimento Moderno com o qual podemos conectar modelo
das elites colonizadoras, fascinados com os padrões europeus, reverberaram essa

colaboradores do Movimento Moderno e admiradores de outros importantes nomes
no cenário da arquitetura e do urbanismo europeu, como Le Corbusier, Patrick
Geddes e Ebenezer Howard.
pelo roteiro europeu. Le Corbusier foi um desses pontos de convergência. Sua fama
como símbolo do modernismo atraiu interesses e investimentos no período pós-

arquitetos buscaram referências para o que seriam as cidades modernas no pósguerra.
diversos lugares do mundo. A viagem teve início na Cidade do Cabo e partiu
até América do Sul onde visitaram as cidades de Buenos Aires, Rio de Janeiro
continente africano passava por Londres, Cairo, Cartum, Kwasumi, Kitale, Deckham
modelos de arquitetura modernista e os registros estão disponíveis no diário de
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O estilo moderno brasileiro já se notabilizava, principalmente após o Museu de Arte

do movimento modernista brasileiro na arquitetura de Eaton vêm sendo estudadas

Análises que relacionam a estética modernista e o pensamento político-social

ela esses contatos são sintomas da radicalização e o modo como Le Corbusier
entendia e aplicava o conceito “revolução”. Brott traça um histórico dos usos na
obra do arquiteto francês para elaborar as similaridades com o discurso fascista.
Em 1922, Corbusier anunciava em carta a pretensão de lançar seu “primeiro
architecture em janeiro de 1923. Para ela, a alteração do título não parece ser algo
trivial se considerarmos o desaparecimento e reaparecimento do conceito na obra.
E, apesar de encobrir o termo, Le Corbusier fez de révolution a palavra-chave do
projeto.

Para Brott, no entanto, esses dizeres representam o desejo pela violência no qual
os movimentos fascistas se debruçaram e para onde Le Corbusier se alinhou. Seja
do jornal sindical Prélude[9]; ou ainda, quando ministrou aula em Roma em 1934 a

eugenistas, sobretudo do neo-lamarckianismo crente dos efeitos do meio sobre
Carrel[10], a arquiteta aponta os vínculos tenebrosos das ideias sobre arquitetura
modernista com o pretenso aperfeiçoamento racial humano via transformação do
meio.
urbanistas que vislumbravam em termos raciais a cidade do homem moderno. A

provavelmente, os nomes de maior inspiração para seus pupilos britânicos do início
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mais sintomática no brutalismo apresenta-se na estética e na ética. Brutalismo
não é apenas uma referência ao concreto utilizado nas obras, é também uma
postura que orienta a vida moderna na sua impetuosidade. O brutalismo do edifício
enrijecimento de fronteiras, compressão de corpos em satélites e twonships e os
artifícios usados pelos poderes estatais/privados para a contenção e manuseio
desses corpos nos centros urbanos.
Cimento, tecnosfera e necrópolis: corpo-espaços fracionados
massa escura do concreto interior das vigas intransponíveis pela luz. Desvelando,
encontraremos o rompimento dos limites da vida e não-vida no ciclo do carbonato
de cálcio (CaCO3), principal matéria química do calcário utilizado no concreto. A
origem da matéria está nas conchas de crustáceos (vida) dos antigos oceanos

a fabricação mundial de cimento é da ordem de 1,7 bilhões de toneladas ano, o

CaCO3 - CaO + CO2
Uma das críticas ao uso de cimento é sobre a liberação do CO2 na atmosfera.

A água absorvida é constituída pelas primeiras camadas de moléculas de água
onde C-S-H representa os hidratos de silicato de cálcio hidratado. A água
quimissorvida varia muito pouco nesse processo e se dá via ligação química real
com as moléculas do absorvente, uma ligação que implica transferência de elétrons.

humana convertem-se em matérias de valor, entram no ciclo do prescindível e

A criosfera (esfera de gelo), cujas temperaturas são um efeito das
consumo e produção de gás da rizosfera (raízes, rizomas e vida
do solo), que depende da cosmosfera (energia solar, sistema solar
e universo mais amplo) para sustentar a biosfera (plantas e seus
predadores), que por sua vez dependem dos solos gerados a partir
da litosfera (rochas e sedimentos) em relação ao ciclo da água da
hidrosfera, que, dependendo da relação entre todas as esferas,
de elementos de cada esfera e transforma as relações entre elas.
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dos sedimentos da litosfera os restos da energia solar de antigas
eras, liberando-a para atmosfera. Dobrando a história humana
de mulheres, corpos despossuídos. Uma necropolítica, para usar
mercantilização entre os seres humanos e entre relações humanas e
geosfera. O efeito geológico de uma necropolítica tecnosférica, em
Chegamos, portanto, em um tempo onde os impactos da presença humana
no planeta serão observados em milhares de anos, na escala do tempo geológico
passamos do Holoceno para o Antropoceno. O termo, usado primeiramente pelo
consequências para daqui milhares de anos.
Fruto de um impacto “urbano-agro-indrutrial” de escala global,
acompanhado de um crescimento populacional sem precedentes, essa nova era
geológica é marcada não só pelo homem, mas pelas tecnologias dele provenientes.
níveis a depender das relações de valor entre os entes.

Criam-se espaços na não-vida regulando o sistema planetário, impondo regimes de
valor e, consequentemente, restringindo acessos aos entes enquadrados na ordem
do não-ser.
Composto de carbonato de cálcio e água, esse grande artefato mágico da
modernidade transforma líquido em sólido. Mantém formas de vida/não-vida nos
ciclos da colonização e do capitalismo. Regula e divide os acessos, cria paisagens
forças da história humana”. A fé no cimento confere aos seres humanos e sua

fundamentais. Esses elementos evocam um dilema a respeito do estado da matéria
Percebendo o concreto armado como o material que dita as formas urbanas dessas
cidades, relembramos que Milton Santos já havia salientado a importância das
formas como ferramenta do capital.
mudam estruturas sociais (1977), ele aponta os novos avanços tecnológicos como
produtores de objetos cuja estrutura técnica abriga potencialidades. Através da
articulação “forma e intencionalidade” as coisas ganharam um poder que nunca
haviam possuído antes. Consequentemente, o mecanismo de planejamento tornouse mais imperceptível. “Os povos dos países envolvidos, que têm passado da
lavagem cerebral das teorias ocidentais acerca do crescimento e do espaço ou que
se encontram indefesos perante elas, podem nem sequer suspeitar dos efeitos do
O planejamento urbano nos territórios coloniais cumpre uma função
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dispensáveis-necessários. Faz-se como progresso e melhoria, aplica-se como
através de um capitalismo global, sustentado historicamente pelo racismo.

os entes terrestres em favor da tecnosfera. Aquilo que, muito recentemente,
Malcolm Ferdinand chamou de negroceno uma vez que “a escravidão colonial
negra seria um elemento entre muitos na transformação ecológica do sistema de

fora. Corpo-mapa de um país longínquo que busca outras fronteiras que limitem a
Decompondo novamente o concreto armado das vigas, pilotis e paredes da
pessoa negras, povos originários e candangos concretados na fundação das vigas,
as quais não podiam ser removidos sem comprometer a estrutura das obras e o

no discurso dos idealizadores da cidade teve sua imagem reinventada e (re)visitada
para mobilização de uma identidade comum ao moderno brasileiro.
A imagem inventada do candango une a ideia de ser sub-humano,

conhecidos, são realmente titãs de aço, em cuja energia e vontade o Brasil pode

castração das suas potências.

da Universidade de Brasília foi erguido sobre os corpos desses homens negros,
soterrados duplamente na vida e na história. Dado que a homenagem da “tragédia”

instalação de um ar-condicionado tiveram, assim, suas vidas interrompidas. Ambos
- órgão essencial tanto na garantia das aposentadorias, como nos investimentos
E só conseguimos reconstruir parte dessa história por um documento até hoje não

Souza. Em agosto de 1962, quatro meses após a morte do marido, ela ingressou
devida e relativa aos pagamentos debitados do salário pela Construtora Martins de

constantemente revertido na construção de habitação popular.
Para o debate desse momento, relativa ao apagamento das identidades
“trabalhadores”, “operários” ou “proletariados”. Uma categoria identitária que não
das desigualdades de um país que entrava no pós-abolição.
do inquérito policial. Com as fotos e os laudos de necropsia dos acidentados,

meio de outras leituras do mundo.
Mercadoria, metal, moeda e minério. A divisão da narrativa histórica –
do cotidiano, criou ilusões de um passado aterrador contra um presente “menos
regimes de desvalor dos sujeitos tidos como infra-humanos e despossuídos de

Assim como Brasília, Joanesburgo funciona sobre o espectro da

indispensável e do dispensável, trabalho e vida, pessoas e coisas” (MBEMBE,
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com as metrópoles e de onde suas principais características advêm, sobretudo, do
capitalismo.
urbano e construção civil cuja origem está ancorada na transição do comércio
Joanesburgo o capitalismo industrial chegou pelos campos diamantíferos de
FREUD, 2019). Construída como uma cidade sem referências do passado, uma
conectada com a economia global. A cidade viveu e vive vinculada a instituições
formais e coercivas com uma estrutura legal que determinava o valor das pessoas,

europeus que ocuparam o planalto na busca por investimento, lucro e bens. Esses
bens, no entanto, não aparecem apenas de forma tangível, eles se concretizam na

sua maioria desempregados em suas terras natais e vão, por meio das estruturas
do capital não é precedida apenas por uma relação de classe, “mas também no
A dinâmica da cidade e do trabalho em Joanesburgo produziu esses delírios,
marcadas como “objetos entre outros objetos”. A relação espacial do corpo
negro com a cidade se estabelece na contradição da vida desprezível e, por isso,

numa distribuição de morte – ou necropolítica.

civil e mineração é provocada pela inalação da poeira da sílica cristalina presente
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do ciclo da não-vida), esse processo acaba provocando continuamente uma
at. al., 2006).
O esquema da autodestruição celular e a incapacidade do corpo de digerir
o silicato tem algo de similar com a dinâmica de autodestruição psicológica das
subjetividades negras. Como lamenta Fanon, racismo diz respeito tanto aos efeitos
Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar
libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu
mundo. Mas no novo mundo, logo me choquei com outra vertente, e o outro,

foi praticada como uma forma de atingir o progresso e o desenvolvimento negro
africano. Seguindo esse caminho, os médicos sanitaristas trataram de argumentar

vida com a criação de espaços próprios. Seguia-se a segregação por meio de

tiveram como barreira os anéis viários. Assim também como no Distrito Federal

de terra ou construções dentro dos limites só poderiam ser aceitas depois da
As construções de rodovias e Estradas-Parque – muitas delas feitas de concreto
distantes casas criando cidades segregadas com acessos pontuais ao centro.

territórios da mesma forma que penetra as rochas durante o fraturamento hidráulico

o bom funcionamento da vida humana – quer dizer, para o bom funcionamento
daqueles considerados humanos – produzem uma cisão mortífera dos entes. Elas
não são mais do que necrópoles.

importante, está na produção de mortes sobre população negra através da violência
urbana. Esse estado de violência nas periferias é fundamental para permanência do
estado de terror, da ideia de lugar mal habitado e, por isso, legítimo na propagação
da violência em qualquer nível. Contudo, não abarca as ideias sobre as práticas
que estruturam o planejamento dessas cidades e ainda criam esses espaços.

Joanesburgo.
Ou seja, as soluções até hoje encontradas pautadas no melhoramento/
desenvolvimento das cidades continuam falhas em razão de operarem a mesma
lógica do sistema de produção da morte através das cisões entre os entes do
sistema planetário. Pessoas de origem africana, povos originários são dispostas no
espaço conforme as vontades da colonização e do capitalismo junto a outros entes
da não-vida (carbonato de cálcio, calcário, água, etc.)[19].
Propagada como melhoria, aplicada com perversidade. A urbanização e o
O planejamento urbano e territorial sob a bandeira do desenvolvimento se alastrou
nos territórios coloniais e ao sul do globo. Essa mobilização não ocorria de forma
aleatória, as pessoas deslocadas e forçadas a remoções são possuidoras de
afetaram o ordenamento territorial e o surgimento de Brasília e suas cidadessatélites, bem como de Joanesburgo e suas townships.
histórico da segregação racial e valem-se dessa estrutura para perpetuar as cisões
Brasília é hoje a cidade mais segregada do Brasil e uma das mais segregadas do

Mas mesmo com essas constatações o racismo por denegação subsiste
realidades. Efeitos estes que encobrem o racismo cotidiano (Brasília) destacando o

________________________________________
[1] Aqui falamos em “cidade moderna colonial” na medida em que a colonização
espacial necessária ao aprimoramento do capitalismo contemporâneo.
[2] Por mais que hoje, no Distrito Federal brasileiro, essas cidades sejam
conhecidas como Regiões Administrativas (R.A.), nós utilizaremos o termo corrente
19

seguindo a linha da professora Maria Fernanda Derntl (2020).

[4] O concreto em sua forma pura foi e continua sendo a matéria-prima para os
renovação brutalista. Um dos imperativos morais do Movimento Modernista seria a
campos estão no cruzamento entre o material e o imaterial como aponta Mbembe
conversa durante a visita para desenvolvimento da pesquisa na University of the
enriqueceram as propostas da tese para além daquelas até então elaboradas.

Essa ideia, contudo, não se desvincula dos objetivos raciais do início do século

realizado em Brasília, em 1966, comparando o apartheid sul-africano com a
em escala vastamente continental, na qual, em sociedade moderna, não se produz

ciências sociais e humanas tenham se afastado drasticamente da frenologia
do dezenove, essas continuam operando análises onde a centralidade são os

planejada por Le Corbusier e fundada em 1947 após os eventos da Partição.
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das obras que orientou Le Corbusier na formulação do modelo do “novo homem”
[11] Candango tem origem na palavra ka-ndongo, usada primeiramente na língua
kimbundu, falada pelos Mbundu no sudoeste da Angola para se referenciar ao

costa angolana empreenderam guerras sem precedentes para captura de pessoas

Ora, se pensarmos no espaço Atlântico, na formação do Brasil enquanto maior
perpetrador do sistema escravista e no desembarque de quase dois milhões de
podemos considerar uma inversão e delimitação de quem são os provenientes do
Atlântico. Se para os mbundu, kandongo eram os portugueses que vindos do mar
causaram destruição, aqui, desse lado, os candangos são o resultado de pessoas
africanas transformadas em mercadorias, atravessadas no oceano, vendidas nos
portos e com valor humano menosprezado.

da Universidade de Brasília se chama ‘2 Candangos’, como homenagem do Reitor

S3066/62.
sintomático que, quando tratamos da história de pessoas negras, não temos a
retroalimentam a realidade, não há necessidade da reprodução da imagem. Uma

de um capitalismo nacional muito mais atrelado ao capital mercantil Atlântico, em
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Pacheco Fernandes, episódio marcado pela truculência da Guarda Especial de
Brasília (GEB) que matou e ocultou os corpos de trabalhadores do acampamento,
tem muito essa tendência de romancear, dar importância e faz um drama as vezes

episódios, não tem a menor importância. Agora, a imprensa gosta de dramatizar
essas coisas. Falta de assunto. Francamente eu não tomei conhecimento, não fui
informado a respeito e se tivesse não teria dado importância. Porque era uma área
de cavalheiros. Mas se houve, como você diz, foi uma coisa como uma espuma

[19] É necessário salientar a diferença entre a morte (nekróu) induzida e imposta
no ocidente, para a morte concebida em outras cosmologias ou pelos povos

da memória. E memória no ocidente foi e continua sendo sequestrada em favor
quando me apresentou ideias de seu capítulo no prelo.
PALAVRAS-CHAVE
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EMENTA

e Cultura Afrobrasileira e Africana
Lei 10.639/2003 obrigação ou cidadania?
Enquanto eu escrevo1
Às vezes eu temo escrever.

Então, por que eu escrevo?

A escrita adentra o medo

Eu tenho que fazê-lo

Para que eu não possa escapar de tantas Eu estou incrustada numa história
Construções coloniais

De silêncios impostos,
De vozes torturadas,

Eu sou vista como um corpo que

De línguas interrompidas

Como um corpo fora do lugar
Eu que, enquanto escrevo.
Cada palavra escolhida por mim
E, provavelmente, deslegitimada.
1

E eu estou rodeada por Espaços
brancos,
permanecer.
Então, por que eu escrevo?

Escrevo, quase como na obrigação

E não a que é descrita

Para encontrar a mim mesma

Eu me torno autora,

Enquanto eu escrevo

E a autoridade

Eu não sou o Outro

Em minha própria história

Mas a própria voz

Eu me torno a oposição absoluta
Ao que o projeto colonial predeterminou
Eu retorno a mim mesma

descreve

Eu me torno.

concebido a partir da necessidade de contribuir com o debate político da questão
composição de suas sociedades, territorialidade, oralidade, seja na composição
de seus reinos e impérios a partir de seus próprios elementos constitutivos ou
analisando os grupos étnicos que forçosamente atravessaram o Atlântico e vieram
compor a sociedade brasileira.
Para além das sociedades africanas e seus pensadores contemporâneos,
pretendi, também, analisar a composição da sociedade brasileira sob a perspectiva
como no cotidiano, com a violência policial, no racismo velado, na desarticulação
sistemática dos remanescentes de quilombos; por diante, vamos numa lista
indigesta de ações individuais e coletivas baseadas em nosso racismo estrutural de
Em aula Magna realizada recentemente pelo CEAM (Centro de Estudos
em um País que se vive sob Estado Democrático de Direito não se deve permitir a

é nosso ponto de partida.
A preocupação em estudar a história dos povos africanos e suas culturas,
brasileira, passou por longo processo de maturação, no qual os movimentos
negros, em diversas partes do país, têm imensa relevância. Contudo, a

Mais de uma década depois, veio a implementação do sistema de cotas nas
instituições de Ensino Superior. A UnB foi a primeira universidade federal a adotar
as cotas raciais em seus processos de ingresso na graduação, ainda nos idos de
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As cotas raciais são um potente instrumento de inclusão social e reparação
resultantes. Segundo a reitora da UnB, Márcia Abrahão2 , a primeira mulher a

com a superação das desigualdades e com a valorização da diversidade”.
A Lei de Cotas, no âmbito federal (Lei 12.711/2012)3
vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que

pontes com parceiros da federação e sociedade civil visando a elaboração e a

a Lei 10.639/2003 visando a inclusão da História e cultura africana e indígena

20204.
À época, causou-me estranheza a necessidade de criação de uma lei
predominantemente na Bahia, e os processos de retroalimentação simbólica de
nossas identidades e estimas em relação ao continente africano.
ponderar que ainda temos uma jornada a construir na busca da implementação
das citadas leis, como sanar a carência de material sobre as temáticas africanistas,
escolha de material didático fundamentado por teorias africanistas, além de buscar
país.
na culinária, na dança, nas cores e nas manifestações culturais como o samba e
É importante citar o esforço e a contribuição da sociedade civil na luta pela

Evaristo e Djamila Ribeiro são pessoas de relevância nesse cenário.

2
3
4

afro-brasileiras. Lélia acreditava que a cultura deveria ser pensada de forma
plural e usada como ferramenta de conscientização política, na mesma linha de
pensamento do projeto de educação defendido por Bell Hooks, em “Ensinando a
transgredir – A educação como prática da liberdade” .
afeto. O envolvimento na busca da educação é essencial, além de transformar a
sala de aula num lugar de liberdade e ambiente transformador, nada tedioso.
negras. O compromisso delas era nutrir nosso intelecto para que pudéssemos
nos tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural - negros que

formulasse essas práticas em termos teóricos, minhas professoras praticavam
uma pedagogia revolucionária de resistência, uma pedagogia profundamente

.

6

A função primordial é trazer narrativas plurais, dar visibilidade a autores e
autoras negras e refutar a “neutralidade epistemológica”7, segundo Djamila Ribeiro,
na busca “da necessidade do reconhecimento de outros saberes e a importância de
entendê-los como localizados e a importância de se romper com um postulado de
silêncio.”
Para além de Djamila, Lélia Gonzales e Linda Alcoff também compartilham

discurso numa sociedade ainda patriarcal, subalternizando os demais pensamentos
e viveres? Buscamos o lugar do debate, onde toda a sociedade possa falar de
seu lugar acerca do combate ao racismo independentemente do gênero ou raça,
buscando romper com o regime de autorização de discurso.
Breve histórico de práticas e políticas antirracistas

os hauçás, estes islâmicos, perfazendo quase 40% de sua população, foi um dos
num sincretismo religioso e cultural raramente percebido em outra parte do mundo
– resultado da relação sincrética entre o candomblé e o catolicismo. Marcaram,

trovões.
6
7

África Centro Ocidental
Para analisar esses e outros aspectos dessa retroalimentação, começamos
a pensar o legado da diáspora africana após os processos de migração forçados,
Em 2003, entrou em vigor a Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade (leia

.
africana passaram a integrar os objetos de estudos da Educação Artística, Literatura

História das sociedades africanas;
Luta dos negros no Brasil;
Cultura negra no Brasil;
nacional.
Para além dessas ações, houve a inclusão no calendário escolar o dia 20
de Zumbi dos Palmares, um marco importante da resistência negra no Brasil,
de 10 de novembro de 2011. Segundo Felipe Silva9, “O dia da consciência negra
um povo civilizado.”

9

___________________________________________________________________________

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

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

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
Brasil.
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras.

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

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
___________________________________________________________________________
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm10
Logo após a publicação da lei, as editoras trataram de encomendar aos seus
as sociedades africanas; porém, observamos que não houve o devido cuidado
analisados. A importância da oralidade entre os membros das sociedades africanas

Passados quase vinte anos após a promulgação da lei 10.639/1003,
visualizamos avanços nos materiais didáticos, uma vez que os autores destinaram
representações e dirimir as imprecisões.

de povos. Para se ter uma ideia, houve, entre a Antiguidade Clássica e medievo
10

Contudo, esses papas só foram retratados no medievo europeu por meio de
representações simbólicas que nem sempre compactuam com suas feições físicas.
Em tempo, vale lembrar que a ascensão de eclesiásticos negros sempre
preterido pelo primeiro papa latino-americano, Francisco, da Argentina.

Foto: Francis Arinze/ Crédito da imagem: Wikimedia Commos
Contrapondo, proponho o fazer das narrativas decoloniais, um programa de
ação/interpretação de modelos para narrativas não-etnocêntricas. O Brasil ainda
vive sua História estrutural colonial de escravização de povos pretos e pardos na
forma como as pessoas se vêem, nos espaços que ocupa, em seus lugares de fala,

patriarcal e colonial moderno.

africana”, livro que trata do pensamento africano contemporâneo.
Podemos pensar que diversos intelectuais têm feito esforço contínuo e

para atingirmos uma mudança estrutural no campo da Educação. Para se ter uma
ideia, atualmente, uma importante universidade federal tem mais de 6 disciplinas
pós-graduação, os autores africanos são raramente citados ou estudados, segundo
Oliva, em recente debate com outros pensadores africanistas.
32

africanista Anderson Oliva11, professor na UnB, mas valorizar as correntes
decoloniais e possibilitar o acesso de todos ao ambiente acadêmico, além de
abarcar mais estudos africanistas a partir de autores africanos, como Achille
Mbembe.
O racismo, sabemos, é um dos principais problemas estruturais que esse
país enfrenta. Contudo, o racismo epistemológico em nossa sociedade também se
brancos e europeus visando pautar as discussões, implicando a produção de um
pensamento parcial e contraproducente, para não dizer unilateral.
O estudo das sociedades e culturas africanas, organizando, pesquisando e
norteando pequenos grupos de debates a partir de uma perspectiva africanista e
de uma cidadania plural, de combate ao racismo estrutural e epistemológico no
Brasil.
historiadora Ana Flávia12
literatos negros, racismo e cidadania no Brasil oitocentista.” Ana Flávia é professora
no Departamento de História da UnB, formada em Jornalismo e pós-doutora em
História. Em sua trajetória, há a preocupação em estudar as narrativas de pessoas
obra citada acima.

Foto: Antoninho Perri/Unicamp

11

Universidade de Brasília (UnB). Possui Licenciatura e Bacharelado em História pela UnB (1999 e 2000), mestrado em História

12

Ana Flávia Magalhães Pinto é professora do Departamento de História da UnB (Universidade de Brasília); coordenadora

Em busca de novas narrativas!

por uma enorme diversidade de grupos étnicos (sociedades com os mesmos
dezesseis milhões de habitantes). Daí temos uma perspectiva da riqueza e da
(comunidades). Entre eles, podemos destacar os haussas, iorubás, ibos, askans,
songai, ajas, ashants, jejes, dogon, bornos e baribas, como demonstra o mapa
MAPA COM OS GRUPOS
ÉTNICOS EM ÁFRICA

MAPA POLÍTICO DA
ÁFRICA ATUAL

Devido a sua dimensão e trajetória histórica, é necessário voltarmos no
tempo. Pesquisas desenvolvidas no campo da arqueologia sugerem que os

Fósseis descobertos na Etiópia antecipam o surgimento do homem há cerca
de Australopthecus. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses homens e
. A contribuição mais importante desses fósseis

13

desbravamento de outras terras em outros continentes.
estudar a História de todo o continente africano; portanto, iremos focar a História da
brasileiro.

13

organizações políticas e sociais distintas dos europeus e seus tentáculos, nas quais
colonial, as sociedades africanas, de maneira geral, desenvolveram-se sem os

uma linha de seus antepassados) ou clãs, as quais organizavam-se e muitas ainda
se organizam de forma absolutamente diferenciada das organizações sociais do
de etnias, sociedades civilizadas e não-civilizadas.
regiões para estudo de suas culturas; a partir de então, podemos nos localizar
razoavelmente e nos esquivar da propensa generalização proferida acima.
África do Norte África Ocidental
Argélia
Egito
Líbia
Marrocos
Mauritânia
Sudão

Benin
Burkina Fasso
Camarões
Gabão
Gâmbia
Gana
Guiné
Guiné-Bissau
Guiné Equatorial
Libéria
Mali

África Central
centro-Africana
Rep.
Democrática do
Congo
Chade

África Oriental
Burundi
Djibuti
Eritréia
Etiópia
Quênia
Ruanda
Seychelles
Somália
Uganda

África Austral
Angola
Botswana
Lesoto
Madagascar
Malawi
Moçambique

Morte e vida
consequência do princípio da imortalidade, as comunidades fazem um esforço de
compatibilização da energia desprendida na relação transitória entre os mundos

visam recompor essa interferência.
indivíduos, aos préstimos que ele presta para a comunidade, a sua importância
desagregação de forças que aparecem com sua morte. A comunidade busca
restabelecer o equilíbrio da essência. A morte implica a aquisição da situação de
ancestralidade.

podem durar semanas de intensas atividades com a participação de toda a
comunidade. Essas atividades não são determinadas por sentimentos psicológicos,
mas por razões de a sociedade dominar a desordem provocada pela morte e dar
de formação da personalidade dos indivíduos como a da superação da morte são
atividades coletivas realizadas pela comunidade.
A terra como bem comunitário
A terra é um bem comunitário; ela não pertence a ninguém enquanto
pertence a todos. As regras de trocas não-monetárias é que organizam o sentido
comunidades preocupam-se em satisfazer as necessidades básicas, não havendo o

comunidade e dela nascem todos os benefícios da comunidade, da sua fertilidade
emana o bem estar geral. Esta fertilidade da terra tem um sentido divino e é um
necessária para ser a base da comunidade.
A terra tem uma ligação com a criação como a concepção com a mulher
ocupação a ser cuidada e respeitada. As regras éticas desta ocupação da terra são
dadas pela ancestralidade. A terra é mãe dos seres humanos. Os instrumentos de
terra aos níveis da necessidade cotidiana.
Os seres humanos compõem famílias, e estas famílias elaboram pactos
de solidariedade com a terra, estabelecendo regras que determinam as unidades
proteção dos anciões e das crianças.
Escravidão assimilacionista em terras africanas

conta que a escravidão na região subssaariana tem estreita relação com o conceito
de propriedade nas sociedades africanas – posse, propriedade, compra de gente –
com suas várias categorias de dependentes.
do seu trabalho produtivo na agricultura. O poder está na capacidade de os mais
velhos controlarem as trocas de mulheres com outras comunidades (mobilidade
cooperação dos mais jovens na produção.
Os escravos servem para aumentar a população controlada pelos decanos
e são encontrados nas mesmas funções de membros livres. Além dos escravos,
36

pode-se obter riqueza e melhorar sua posição através dos arranjos matrimoniais.

1. Para se livrar “do pagamento da noiva”, um homem pode casar-se com uma

homem livre, torna-se “dependente livre”.
3. Uma escrava casada com um escravo; no entanto, mantém seu status de
escrava.
4. Mulheres e escravos nascidos na família são, com o tempo, assimilados e
raramente vendidos. Muitas vezes desempenham tarefas domésticas, mas podem
assumir funções de responsabilidade. A segunda geração dos cativos já será mais

Os direitos pessoais não eram facilmente separáveis de outros direitos de
Muitas vezes, uma pessoa ou grupo de pessoas se submetia a outra comunidade,
normalmente em troca de mercadoria ou dinheiro.
Para nós, ocidentais, os direitos de parentesco não podem ser adquiridos
pessoas livres como escravos podiam ser propriedade.

linhagem ou parentesco. O indivíduo dependente, fruto de guerras (prisioneiros de
guerra), roubo ou traição eram considerados “escravos” de um determinado clã. A
dependência ou “escravidão” africana não era hereditária e nem para a vida toda;
na verdade esse tido de “escravidão” funcionava como troca.
O REINO GANA

comércio aumentou por causa dos camelos. Estes eram vitais porque eles podiam
viajar mais de 100 km por dia – isto é, duas vezes mais do que os bois de carga
ou os cavalos – e também podiam resistir ao calor do dia e ao frio da noite. Os
berberes estavam envolvidos no comércio de longa distância. Os comerciantes
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basicamente o sorgo, milho e arroz, e a criação de animais (bovinos, caprinos e

e escravos em troca de sal, tecidos e especiarias. A moeda utilizada durante o
O trabalho rural era essencialmente escravo. Os cativos eram fruto de
braços perdidos na guerra ou aumentar a força de trabalho nas lavouras.

poderoso quem tinha muitas mulheres e escravos.
que as pessoas continuavam a viver em forma de espírito depois da morte; dentre
os habitantes também havia os muçulmanos que participavam do comércio
transaariano.
A terra era um bem coletivo que servia como guardiã dos mortos e servidora
linhagem.
O Reino de Gana desenvolveu-se em função da grande quantidade de ouro
a liderança de Sundiata Keika, o rei leão. Gana organizou-se pelas mãos do rei
Sundiata Keika.
O fato de o Sundiata ter se tornado o chefe de todos os clãs (famílias)
vizinhos deve-se ao seu prestígio militar e, segundo a tradição oral, realizou-se uma
assembleia constituinte que reuniu os aliados após a vitória.
O valor e o alcance dessa constituição foram notáveis. Antes de tudo, ela
de cada região. Além disso, Sundiata sistematizou o sistema dos clãs de ofício,

As sociedades africanas em geral preservam sua história através do griot, ou
seja, homens que se especializam em contar a história de sua ancestralidade, sua
tradição e costumes, através da história oral. O ofício do griot também é repassado

grande parte em função do deslocamento ou mudanças de rotas comerciais para

O IMPÉRIO MALI

um Estado dentro do império de Gana, Mali surgiu no cenário depois que Gana caiu
sob a pressão de forças invasoras e disputas internas, como vimos acima.
Depois da morte do Sundiata Keika, sucederam-se ao trono outros homens.
subiu ao trono em 1312. Uma vez no trono, tratou de consolidar as aquisições dos
seus predecessores e fazer com que todos respeitassem o poder central com o

Atlântico na tentativa de alargar o leque de possibilidades comerciais, fato que torna
os africanos os pioneiros em navegações no Atlântico.

tempo.
Segundo a tradição islâmica, o muçulmano deve ir ao menos uma vez
na vida até a cidade sagrada do islã, Meca. Sua peregrinação teve importantes
consequências comerciais com Magreb, Egito, Portugal e cidades mercantis da

tradição, solicitando a todas as cidades mercantis e províncias uma contribuição
atravessando o deserto do Saara em quarenta dias sem reabastecimento e
seguindo depois para Meca, acompanhado por uma enorme escolta com 60 mil
com uma bengala de ouro. Sua generosidade era reconhecida em cada cidade por
que passava.
Segundo relatos orais, comprou terras e casas em Meca e no Cairo para
abrigar os peregrinos sudaneses, além de estabelecer sólidas relações com os
países em que manteve contato.
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incentivou estudiosos muçulmanos de outros países a viver nessa cidade.

um centro universitário, bibliotecas e mesquitas, tornando-se um dos principais
centros de difusão da cultura islâmica e do islamismo. Hoje, 90% da população
ainda professa a fé muçulmana em Mali, país africano.

grande mercado de livros dos países berberes e ganham muito mais com a venda
dos livros do que com qualquer outra mercadoria”. A reputação de suas escolas de
tarde lembrada como a idade de ouro da prosperidade e da paz.

Fonte: Encyclopedia Britannica, Inc.

depois de trinta anos de observação acurada, ainda viajava incansavelmente para
possuem algumas qualidades admiráveis. Raras vezes são injustos e têm mais

RELIGIÃO OU COSMOLOGIA?
de sua organização social que em muitos casos chega a ser falaciosa. Uma das
análises pouco prolíferas refere-se ao emprego do conceito de religião em toda a
abrangente se relacionarmos a religião para as sociedades no mundo Ocidental.
Para tanto, utilizaremos o conceito de cosmologia para entender a dinâmica
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religiosa no continente em questão, refutando o conceito de “religiões tradicionais”.
Podemos chamar de religião toda e qualquer manifestação com o metafísico
ou sagrado seja tal manifestação individual ou coletiva. A cosmologia é a ciência
que estuda o universo como um todo, incluindo a sua origem, a sua evolução
e teorias do seu desenvolvimento, segundo o dicionário Aurélio. Entretanto, é
importante destacar que seu comportamento sempre engloba o cosmo, ou seja, o
todo. Conceito que podemos aplicar como visão africana.
Para efeito comparativo, façamos uma análise sobre religião no Ocidente

ou seja, há uma separação entre a religião que o ocidental segue e suas ações
cotidianas no trato entre seus semelhantes. O africano, ao contrário, trata o outro
a partir de uma cosmovisão, na qual os mitos, o cotidiano e suas atividades estão
integrados entre si. Suas relações interpessoais são pautadas pela solidariedade e

Os africanos, não-monoteístas, tratam os Homens e suas representações
sagradas ou mitológicas como parte integrante de suas sociedades; a “religião”
está intrinsecamente ligada ao cotidiano dos homens, passando por seu
nascimento, puberdade, casamento, atividades diárias até a morte. Por isso, a
Diacronicamente, o Ocidental monoteísta, sobretudo relacionado ao cristianismo,
entre o bem e o mal, o céu e inferno ou até mesmo entre o pecado e o perdão.
dentro do seu próprio universo com seus próprios elementos e não se apropriando
pouco tempo análises deturpadas e simplistas como rituais satânicos e feitiçarias.
A noção de coletividade pauta suas ações cotidianas; o grupo age
do casamento, o qual não ocorre entre indivíduos e sim entre grupos linhageiros.
Essa unidade corpórea perpassa também a relação do grupo com o metafísico de
forma indissociável.
A cosmologia circunscreve todas as relações humanas, o cosmo que envolve
o mundo físico e transpõe as fronteiras do metafísico. O africano relaciona-se com
o outro e com o cosmo na tentativa de interagir e prever os acontecimentos, daí a
consulta e o culto aos ancestrais.
da cultura africana, seus povos, territorialidade e línguas, num esforço de fomento
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RAFAEL SANZIO

EMENTA

ARTIGO
A GEOGRAFIA, A ÁFRICA E OS NEGROS BRASILEIROS

“A grande aspiração do negro brasileiro é ser tratado como um homem comum”

das idéias nos meios acadêmicos, especialmente nas áreas das ciências humanas,
da educação e na ação político-cultural das entidades negras. Essa oportunidade
especial de resgate de uma identidade e de construção de uma memória permitiu
o avanço de muitas questões, principalmente a publicação e o cadastramento de
país continua merecendo ação e carecendo de investigação e conhecimento. Uma
das mais notórias aponta para uma prática de educação multicultural, na qual seja

desempenho do negro brasileiro na sociedade brasileira destaca-se a inferiorização
deste na escola. A raiz dessa desigualdade secular estaria localizada na pré-escola.
O sistema escolar tem sido estruturado para a perpetuação de uma ideologia
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uma estrutura classista, transmissora de valores distorcidos e individualistas.
Primeiro, são os livros didáticos, que ignoram o negro brasileiro e o povo africano
funcionado como uma espécie de segregadora informal. A ideologia subjacente a
essa prática de ocultação e distorção das comunidades afro-descendentes e seus
valores tem como objetivo não oferecer modelos relevantes que ajudem a construir

referentes ao papel das culturas africanas na formação do país. Sugerimos,
também, um roteiro básico para elaboração de material instrucional com recursos
sua prática no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas enfocadas.
pesquisadores que tentam contribuir para a adoção de medidas estruturais na
direção de uma política educacional no Brasil, em que a questão racial seja tratada
com mais seriedade.
O território africano e o ensino-aprendizagem

fundamental para uma compreensão mais apurada das questões que envolvem o
como um espaço produzido pelas relações sociais ao longo da sua evolução
histórica, suas desigualdades e contradições e a apropriação que esta e outras

trópicos, cheios de forças naturais adversas ao colonizador europeu e de homens
ditos indolentes. Essa imagem foi sendo ampliada e não considerava os processos
históricos como fatores modeladores da organização territorial e social, mesmo
sistemas e níveis de ensino.

do homem, deveria ser estudada em primeiro lugar.
Outro aspecto relevante são as ocorrências de inadequações metodológicas

O estudo do território africano confunde-se com o tempo como produto
os eventos da História. Uma estrutura básica que pode ser recomendada
na organização de um programa de uma disciplina é a desenvolvida no
operacionalização da pesquisa buscou-se obedecer a uma certa ordem cronológica,

do passado e a Pré-História; 2. o quadro ambiental recente; 3. a organização
territorial dos grupos humanos e os principais Estados e formações políticas que

organização territorial as línguas e religiões).
A amplitude das questões que conformam esse universo temático
apresentado sugere um tratamento de maneira ampla das questões, restringindo-

as desigualdades espaciais e a heterogeneidade da população. Essa é a área
de conhecimento que tem o compromisso de tornar o mundo e suas dinâmicas
territoriais e de apontar soluções para uma melhor organização do espaço. A
povo brasileiro, que apresenta uma heterogeneidade singular na sua composição

temática da pluralidade cultural no processo de ensino, sobretudo no que diz
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que convivem no espaço nacional, assim como aponta as espacialidades das

básico para caminhar na direção de uma sociedade mais democrática, na qual os
afro-descendentes se sintam e sejam brasileiros.

um papel muitas vezes decisivo na introjeção de conceitos errados, de forma velada
povos africanos, nem tampouco imagens do negro apenas como escravos ou no
desempenho de atividades na sociedade sem prestígio; de não inserir devidamente
contingente populacional de afro-descendentes atual no Brasil e sua importância;
enfatizar que os africanos e seus descendentes são, também, responsáveis
pela adequação aos trópicos da tecnologia pré-capitalista brasileira, como a
mineração, a medicina, a nutrição e a agricultura; que a herança cultural trazida
frequentemente relegada pela ideologia dominante ao folclore.
Dessa maneira, a atenção do professor e da equipe de trabalho da escola
é fundamental para construir críticas sobre os materiais didáticos utilizados,
dando atenção a como eles tratam determinados assuntos em que o aspecto da
determinadas circunstâncias é um bom condutor para mostrar outra possibilidade

dos currículos impostos. Entendemos que um currículo deve ter a premissa de ser

podem ter um tratamento dentro de uma perspectiva de valorização da pluralidade

e os remanescentes de quilombos.
Essa estruturação pode ser detalhada e aprofundada na abordagem dos
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Algumas Recomendações
alunos na tentativa de alterar o padrão do uso contínuo do livro didático, um dos
assuntos atualizados é um instrumento que tem estimulado a criatividade e o
comprometimento do professor e tem revelado bons resultados didáticos.

como condutor básico no desenvolvimento das capacidades do aluno relativas
não leva o aluno ao raciocínio, ao esclarecimento, mas apenas informa dentro de
uma suposta “neutralidade”.

deve ser entendida como o processo de aquisição pelos alunos de um conjunto
de conhecimentos e habilidades para que consigam efetuar a leitura do espaço,
representá-lo e, dessa forma, construir os conceitos das relações espaciais. As
mapas apenas como instrumentos visuais de ilustração, tanto por parte dos
professores como por parte dos alunos.
A construção de um mapa temático para ser utilizada como ferramenta
a prática do professor no processo de ensino-aprendizagem dessas disciplinas.
na elaboração de mapas temáticos com interesse didático, detalhados a seguir.
1. Escolha do tema do mapa temático

pelo professor. Um dos aspectos que chamou a atenção do educador foi a forma

Ele resolveu que manteria as informações básicas do mapa-fonte e que não

vezes).

49

resposta das cores é melhor. Ele vai usar hidrocor e lápis cera, que será pintado
a informação básica do mapa é qualitativa, com forma de implantação zonal
(territórios das formações políticas). Ele resolve selecionar uma cor para cada
estado e mantém as orientações (horizontal e vertical) em preto, usando hidrocor
para representar os Estados Fulanis e os Bantus. A cor azul foi usada para destacar

4. O letreiro e o fechamento do mapa temático

O MAPA.
utiliza esse material. Faz as letras vazadas e dá uma cor marrom ou preta, repetindo
quadriculado com possibilidades de letras a serem desenhadas. O educador dá
construiu e não espera a hora para ir dar a sua aula com o mapa que fez.
aprendizagem, o professor pode tratar com mais propriedade o Brasil e o território
africano como espaços produzidos pelos grupos humanos, que estão em contato

do negro na sociedade brasileira. Sobre essa situação secular, Milton Santos
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questões pós-coloniais; a espaços urbanos africanos a partir dos recentes debates
conceituais, como as teorias Sul da perspectiva das cidades africanas.
época do comércio atlântico de escravos e as relações de gênero; formulação e

EMENTA

(Ocidental). Elas estão preocupadas com termos como patriarcal, tradição,

de central importância para a visibilidade das mulheres negras e suas lutas políticas.
feministas brasileiros impede que as negras se tornem sujeitos políticos.

pretende-se problematizar alguns conceitos fundamentais dos estudos de gênero
e feminismo negro brasileiro considerando as atuais perspectivas das ideias de
igualdade de gênero frente as crescentes mudanças do neoliberalismo.
ARTIGO
Travessia
Revista de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa

entre os continentes africano e americano e revelar, nessa dimensão atlântica, as
relações transatlânticas dentro do que era o mundo no cruzar de oceanos. A
reconstrução das culturas resultantes da participação africana nesse intercâmbio,

unindo margens e desvendando praias em ambos os lados. De forma mais
poderosas e ricas comerciantes de escravos que ao longo de várias gerações de
mulheres conduziram as grandes empresas atlânticas enquanto proprietárias de
navios e administradoras de agências nos dois continentes. Durante os séculos
espaços atlânticos não tem dado atenção ao tema dessas comerciantes ativas e
grandes investidoras dos centros urbanos coloniais.
prestígio que diferenciava as mulheres nobres das plebeias. As mulheres alçaram
a esta condição pelo parentesco masculino, de seus pais e avós, ou então pelo
casamento. Mas no mundo demarcado pelas hierarquias de classe e cor das áreas
centros urbanos das margens atlânticas, além de demarcar uma diferença social,
brancas, ou consideradas brancas, e ricas.
outras conotações são dadas ao tratamento Dona nos espaços do litoral africano.

foram verdadeiramente construtoras de um lugar de mando com novas formas
de arranjos familiares, de desempenho de comando no mundo dos negócios e de
direção no seio familiar, que acabaram por criar papéis singulares na fronteira de
dois mundos, o africano e o europeu.
Dona. Mas para as Donas da região de Angola, que eram quase sempre mestiças

O TEMA “AS GRANDES COMERCIANTES NA BIBLIOGRAFIA ATLÂNTICA”
de paisagens para nossos personagens, ou seja, as comerciantes nos espaços
da história das mulheres nos centros urbanos no mundo Atlântico, focalizando
escravista como investidora, como consumidora e, sobretudo, como transmissora
de processos socio-ideológicos tem sido ignorado pelos historiadores, embora, por
cidades coloniais na América Latina, como assinalam os estudos da historiadora

(Argentina), São Paulo e Quito, as mulheres constituíam a maioria da população nos
meios urbanos no grupo não branco. Ocasionalmente elas eram ativas no comércio,

algumas decididamente assumiam um papel mais ativo. Estas compravam e
vendiam casas, fazendas e escravos; empregavam administradores e estritamente

bem relevantes na tarefa de situar as Donas. Aqui, apesar de não possuírem poder
político, elas eram poderosas economicamente. Detentoras de terras e de escravos,
Algumas chegavam a se envolver em acirradas disputas, perante a justiça e a
Coroa, na defesa dos seus interesses, enfrentando maridos ambiciosos que

coloniais, diz ela, tem sido, no período pós-guerra, o objeto de maior estudo
para o historiador Caribenho. Em seu artigo sobre mulheres brancas e a

conceituam a mulher branca como uma mera contrapartida no assentamento
agrícola e nas atividades mercantis. Os estudos sobre a classe dos plantadores
proprietárias de escravos, terras e outras formas de propriedade. Em um recente
trabalho sobre as mulheres brancas no Caribe observamos a produção de uma
todas as mulheres pelo poder dos homens brancos, e na qual o papel da mulher
tradição colonial (Bush 1990).
Segundo Beckles, nenhuma pesquisa, até o momento, coloca a questão
agente empresarial baseado em propriedades escravas e que conduz o processo
de transmissão socio-ideológico. Como resultado, segundo a autora, permanece
intacta a tradicional concepção de comerciantes e proprietários de escravos

pró-escravidão. Ainda não há uma mínima evidência documental para mostrar a
mulher branca/crioula como acumuladora de propriedades e lucros, através do
envolvimento por sua própria conta em atividades de serviço e comércio e com

envolvimento ideológico na organização da sociedade escravista.

têm evidenciado o quanto elas estavam envolvidas na consolidação do comércio
de escravos. Uma comerciante da Gâmbia fazia constantes viagens até Charleston,
mulheres brancas, as pesquisas sobre elas, como esposas dos proprietários
escravistas, têm resultado em publicações com estudos que registraram suas
vozes em processos de negociação nas políticas governamentais concernentes
diários, cartas, ensaios, memórias, poesias como um legado que tem abastecido os
estudos com rica documentação, além dos acervos de arquivos.

comerciantes da região da Guiné, as mudanças das relações e papéis de gênero,
(Havik 1997 e 2001). Há ainda o trabalho sobre as Donas da Zambézia, na região
poder político na região (Capela 1996).

da época nada diz sobre essas mulheres, a marca maior tem sido o silêncio.

DA DOCUMENTAÇÃO: TESTAMENTOS E INVENTÁRIOS
A série de documentos que nos serviram de fonte foram os registros das

agraciadas com quantias para o dote. As negras escravas, muitas vezes, recebem
verdade são elas a “família negra” dos comerciantes portugueses na região. As
negras e as pardas, como comprovam os muitos casos, gravitam nas margens

de forma mais direta, como herdeiras universais.” Muitas vezes, os comerciantes
testamentos, eram as famílias brancas em Lisboa que se candidatavam a receber as
testamentos, ou fora deles, de pequenas porções de terras ou na forma de bens

processos preciosos, com longas histórias de disputas das famílias pelas fortunas
e alegações em favor de herdeiras como ativas participantes nas sociedades
escravistas da época.
1 Em geral, os estudos sobre a população africana na região dos EUA têm se
preocupado com a origem e a formação das famílias escravas no período (ver por

brasileiro e português, ver Pantoja (2002).
A CIDADE DE LUANDA

com arranjos familiares que não correspondiam ao conceito de família da legislação
relações condicionadas pelas categorias de livre/escrava.
vendendo diretamente o arroz, o milho, o feijão e a carne seca, até as ordens
aqueles que com isso desejavam acumular imensas riquezas. Chegavam de

circularam e desenvolveram seus mandos e desmandos, embora elas tenham
concentração desse tipo de senhoras poderosas.
Além das famosas Donas circulavam pelas ruas de Luanda as pequenas
comerciantes quimbundos, vendedoras ambulantes ou com pequenas bancas onde
ofereciam “produtos da terra”, ou que vendiam a varejo os produtos de primeira
necessidade, como a farinha de mandioca e de milho e a carne seca. Elas são
conhecidas por toda região como quitandeiras, com suas quitandas. Localizados no
centro da cidade, os grandes mercados, chamados quitandas, eram os locais das
quitandeiras mais bem sucedidas que podiam pagar ao Senado da Câmara por uma
licença e ter uma banca.
Em papéis intermediários entre as Donas e as quitandeiras estavam as
senhoras proprietárias de casas de aluguel e donas de arrimos que habitavam

porte médio não iam além dos limites da cidade e de sua periferia, ao passo que as
atividades das Donas abarcavam todas as áreas, desde o comércio varejista das

Joaquina dos Santos, rica proprietária de grande prestígio na sociedade luandense

cidade e residente numa suntuosa mansão de estilo setecentista de frente para o

e com considerações de gênero sobre esta senhora que cruzou o Atlântico em
viagens de negócios para o Brasil e Portugal.

foi o tema desenvolvido em Pantoja (2000).
4 Pequena propriedade agrícola de princípios africanos de cultivo nas redondezas
de Luanda.
BISAVÓS E TATARAVÓS: AS RICAS TRAFICANTES DE ESCRAVOS

principais pessoas da cidade.”

na cidade de Luanda, ações nas companhias comerciais, nas carreiras dos navios
e nos negócios das “letras comerciais” nos sertões angolanos. Era também dona
de agregados, apesar de ser solteira. Seu testamento foi anulado por não seguir
todos os trâmites legais. Foi por esse motivo que sua prima, Dona Ana Matoso
de batismo e casamento de quatro gerações. Além disso, ela acrescentou uma
árvore genealógica. Dessa forma ela pretendia provar o seu parentesco com Dona
família da Dona Ana Matoso de Andrade.

deles, depois de três gerações, chega-se a D. Maria Ferreira; no outro, depois de
quatro gerações, está D. Ana Matoso de Andrade.
em que está D. Maria Ferreira são as mulheres que se encontram na cabeça das

vão dominar o cenário
político de Luanda. Como
Dona Ana passou de Ferreira
para Matoso? Pela árvore
genealógica percebe-se
por ocasião do casamento
de sua avó com o capitão
Matoso de Andrade. Pela
árvore genealógica pode-se
ver que os maridos de quase
todas mulheres de gerações
anteriores eram militares de
alta patente, como capitães e
generais.
comprovar ser ela a parente
mais persuasiva, Dona
também, o testamento de
sua tataravó, Dona Catarina
Ferreira, datado de 1643.
Dona Catarina era o mais
longínquo antepassado de
Dona Maria Ferreira, de quem
se solicitava a herança.

dos livros de Carlos Pacheco com referências a Dona Ana Joaquina. Até o momento
não há um trabalho histórico sobre a trajetória de D. Ana.

observar o fato de que o documento foi feito por um escrivão nas terras do soba
arrimos nessa região, além de possuir “terras no Bengo”, como ela diz. Portanto,
era dona de pequena propriedade africana, com plantação de milho, feijão
e mandioca, alimentos essenciais no abastecimento da cidade e dos navios
negreiros. Situação bastante comum em Angola, onde os investimentos eram
mesma proprietária de casas no coração de Luanda era também dona de arrimos
fora da cidade. Possuía navios e escravos, emprestava dinheiro e comprava
mercadorias a serem vendidas nos sertões a troco de escravos, como comprova
da Câmara, onde se estabeleciam as regras de comércio local, de compra e venda
pessoas pertencentes ao Senado da Câmara na época, aparecem seus parentes,
como genros e sobrinhos, em posições de destaque, como deputados do Senado
da Câmara. Envolvida com toda a sorte de atividades e negócios da região,
seus investimentos se espalhavam além-mar. Ela tinha agentes nos portos de
Pernambuco, Rio de Janeiro, Salvador e Lisboa.
DOS CASAMENTOS

famílias ricas, com forasteiros. Ou seja, eles chegavam de Portugal, muitas vezes
via Brasil, com patentes militares porém pobres, e viam como forma de integração
aos negócios no litoral africano o casamento com uma mestiça rica. Assim foram
as muitas histórias de casamento de militares nessa região atlântica, representando
trajetória comum desses homens.
Assim foi o caso do capitão Manoel Pinto da Costa,’ solteiro, natural de

capitão Manoel Pinto da Costa estabeleceu-se com Paula Pegado na casa onde
Paula Pegado, Ana Pinto da Costa, por sua vez casou -se, em 1732, com o capitão

herança por linha de parentesco.
Aparentemente esses casamentos seguiam as regras da legislação
diferenciador do dote africano, que obedece a uma lógica contrária. Chamamos
de dote africano a forma de sedimentar as alianças entre famílias através dos
Ferreira, o dote de 4 mil cruzados, nos quais entraram as casas em que ele vivia e a
então (As Ordenações Filipinas), a classe nobre estabelecia que seus casamentos
incluíam o dote, ao passo que a classe plebéia em geral utilizava a meação
dos bens do casal. Pude observar esses mesmos procedimentos nos demais
testamentos.

herança.
Se a transmissão das fortunas era supostamente regulamentada pela
legislação portuguesa, a sua prática na região de Luanda parece obedecer a outros
linha materna. “Algumas vezes o argumento utilizado pelo ramo africano, que se
habilitava a receber a herança, era o fato de serem parentes por parte da linha
feminina, pela qual se transmitia a herança. Chegava-se a alegar formalmente, nos
autos dos processos, que a transmissão sempre havia ocorrido pela linha materna,
Dona Maria Ferreira, esse foi um dos argumentos levantados pelos habilitantes.
fortunas estava realmente na parte feminina. Sabe-se que a transmissão de
parentesco e bens pela parte feminina é uma lógica comum nas sociedades
africanas dessa região, terra dos quimbundos, em que a transmissão de parentesco
se dá pela linha matrilinear. Em relação a essa característica, não havia um paralelo
Principalmente aqueles processos em que os testamentos são encabeçados por
mulheres, nos quais os bens são herdados por elas.
DAS VIÚVAS
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era comum em Luanda, chegando a ser assunto constante nos relatórios dos
cidade.
Sobre o tema da viuvez muitas hipóteses já foram formuladas, mas em geral
maridos porque o clima africano era maligno para o homem branco. Esse mito
foi divulgado a tal ponto que Luanda será chamada, no Setecentos, de “tumba

A causa da viuvez também foi constantemente creditada aos casamentos de
mulheres muito jovens com homens muito mais velhos. Mesmo que esse argumento
de grandes fortunas, elas escolhiam seus maridos segundo seus interesses. De
qualquer modo, eram elas que possuíam bens quando entravam num casamento,
e eram elas que administravam esses mesmos bens e determinavam, nos seus
testamentos, quais eram os seus herdeiros.
O processo de herança de Dona Maria Ferreira foi recolhido pelo tribunal
dos Defuntos e Ausentes da Relação da Bahia em Abril de 1727, e tornou-se mais
herança alegando o parentesco de primo em quarto grau. Uma nova rodada de
e transferiu a questão para um tribunal ordi nário. Desse ponto em diante não
acompanhei mais o processo.

comerciantes que vendo analisando, todos originários do fundo Feitos Findos do

documento de Pereira do Lago, governador de Moçambique no mesmo século,
aquela terra, “mortífera para os varões e generosa para as mulheres”, onde as
senhoras chegavam ao poder e onde era comum enviuvarem de duas a cinco
vezes.
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CONCLUSÃO
comerciantes, lembrando que, na região estudada, as pequenas comerciantes,
chamadas quitandeiras em quimbundo, eram o tipo mais comum de mulheres
Eram elas proprietárias médias de escravos e mantinham negócios nos arrimos e
nas casas de aluguel na cidade.
O tipo de documentação aqui analisada permite ampliar a pesquisa, de
forma sistemática, sobre as estratégias matrimoniais e as atitudes dos negociantes
famílias das comerciantes em todo o litoral Atlântico nesse período merece ser
levado adiante
na qual as regras familiares oscilavam entre as fronteiras dos universos africano
e europeu. As mulheres mestiças atuam como mediadoras desses mundos e

com a concepção de um universo peculiar que unia os continentes dos dois lados
de movimento de pessoas, ainda carece de estudos mais aprofundados e
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