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O ESTUDO DOS POVOS AFRICANOS NOS CONTEÚDOS DOS 6º ANOS DE 

2009 A 2015  

 

Fernanda de Oliveira Caetano 

 

 

RESUMO- O presente artigo visa analisar os livros didáticos da disciplina de História dos 6º anos, do 

período que corresponde aos anos de 2009 a 2015, para verificar como foram feitas as abordagens em 

relação os conteúdos referentes ao continente africano, sobretudo, como os negros estão sendo 

retratados aos estudantes. Esta pesquisa foi realizada por meio de estudos conceituais com relação ao 

estudo da África e dos africanos em sala de aula e sobre as leis que amparam esses estudos nos 

conteúdos escolares, foram utilizados referenciais teóricos para o aprofundamento e embasamento do 

tema abordado, a fim de entender e ressaltar a importância desse conteúdo em sala de aula.  

 

PALAVRAS-CHAVE: África. Ensino Fundamental. Lei 11.645/08.  

 

ABSTRACT– The aim of this article is to analyze the textbooks of the History course of the 6th year, 

from the period from the years of 2009 to 2015, to verify how the approaches were mad to the contents 

of the African continent, especially as the blacks are being students. This research was carried out 

through conceptual studies on the study of Africa and Africans in the classroom ando n the laws that 

support these studies in the school contents, theoretical references were used to deepen and base the 

subject addressed in order to understand and emphasize the importance of this content in the 

classroom.  

 

KEYWORDS: Africa. Elementary School. Law 11.645/08. 
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1-      INTRODUÇÃO 

No ano de 2003 fora aprovada uma lei em âmbito nacional que alterava a Lei 

nº 9.394/96, estabelecendo novas diretrizes e bases da educação brasileira, essa 

mudança iria incluir obrigatoriamente no currículo oficial das escolas a temática 

relacionada à “História e Cultura Afro-Brasileira”. Essa nova lei, Lei nº 10.639 de 9 de 

janeiro de 2003, incluía, também, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra no Brasil 

e o negro na formação da sociedade brasileira, esse conteúdo deveria ser abordado, 

sobretudo, nas disciplinas de Educação Artística, Literatura e História. Aprovada pelo 

então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, ela viria para auxiliar no 

resgate da cultura afro e mostrar questões que ainda são pertinentes em nosso país 

com relação a esta temática.  

É importante destacar que, mesmo com esta inclusão significativa numa lei de 

âmbito nacional, as redes de ensino, seja pública ou privada, não atenderam essa 

nova diretriz da educação. Por isso, em 10 de março de 2008, houve uma nova 

mudança alterando a lei de 2003, a Lei nº 11.645/08: 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 

no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena”. (2018) 

 

Sancionada em 10 de março de 2008, essa lei viria para reafirmar os estudos 

indígenas e africanos no âmbito escolar, reforçando, assim, a inclusão desses dois 

grupos étnicos na formação da cultura e da sociedade brasileira. Contudo, apesar de 

entendermos e darmos valor à contribuição histórica, cultural e social do índio 

brasileiro, este presente artigo irá discorrer somente a parte da lei que cabe aos 

estudos afro-brasileiros. O foco deste artigo é investigar como estão os estudos dos 

africanos e afrodescendentes, em alguns exemplares de livros didáticos da disciplina 

de história, das escolas públicas que correspondem aos 6º anos do Ensino 

Fundamento II, pois o ensino de história em sala de aula deve ser: 
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[...] educativa, formativa, emancipadora e libertadora. A história tem 

como papel central a formação da consciência histórica dos homens, 

possibilitando a construção de identidades, [...] é ter consciência de 

que o debate sobre o significado de ensinar história processa-se, 

sempre, no interior de lutas políticas e culturais. (FONSECA, 2003, p. 

89) 

 

Deste modo, o ensino de história deve trazer questões para elucidar questões 

étnicas, que trazem um estudo de grandes civilizações africanas, impérios que vão 

além do Egito, e que coloquem o negro numa situação de poder e não em uma posição 

de inferioridade, como ocorre nos livros didáticos que correspondem ao da 

colonização do solo brasileiro. Isso faz com que possamos conhecer esse continente 

rico em história e cultura, sua gente e sua língua, seu povo e suas conquistas, 

retirando do imaginário coletivo um povo que somente aparece nos livros didáticos 

como o negro retirado do seu povo para ser escravo na América, que, neste caso, 

caberia aqui um estudo mais crítico e mais elucidativo da real crueldade que foi o 

escravismo. 

 

2-      DESENVOLVIMENTO 

O objetivo do que é ensinado nas escolas devem ir além dos conteúdos 

aprendidos nos livros, eles devem preparar crianças e adolescentes para a vida social. 

Quando o estudo, as tarefas, as leituras são passadas de forma crítica, e não de forma 

conteúdista, o processo de ensino-aprendizagem ganha a verdade sentido, que é o 

de:  

[...] ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos culturais e 

científicos, a educação escolar socializa o saber sistematizado e 

desenvolve capacidades cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos direitos de cidadania. 

Dessa forma, efetiva a sua contribuição para a democratização social 

e política da sociedade. (LIBÂNEO, 1990, p. 33)  

 

Portanto, os estudos relacionados aos grupos étnicos, neste caso, dos 

africanos, elucidam questões pertinentes sobre suas culturas e civilizações, quebram 
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paradigmas e preconceitos e trazem ao estudante a questão da representatividade 

desses grupos sociais, que ainda são marginalizados pela sociedade.  

Dito isto, o ensino da África e dos afro-brasileiros nas escolas deve abordar 

temáticas que enalteçam uma história de riquezas, lutas e resistências, um olhar 

sempre crítico, deste modo, expondo aos alunos as grandezas de diversas 

civilizações de um continente sempre esquecido quando se trata de seus grandes 

feitos, mas que é sempre lembrado quando se fala das pobrezas e doenças, não que 

não se deva discutir sobre seus problemas antigos e atuais, contudo deve-se mostrar 

que ela não se resume e nunca se resumiu a isto, sendo assim: 

 

As ideias preconcebidas e os estereótipos sobre a África nunca 

desapareceram da mídia e das publicações especializadas [...]. Torna-

se necessário colocar esses problemas em seus devidos termos. Isso 

exige, como é óbvio, que se aprofundem os estudos não só sobre a 

África, mas também sobre aqueles que de lá foram brutalmente 

retirados pelo tráfico [...].  (LOPES, 2009, p.11) 

 

O ensino da África deve apresentar, também, não somente a história de suas 

grandes civilizações e suas culturas, mas também salientar que os povos africanos 

nunca estiveram estagnados, mas que permanentemente estiveram em contato com 

outros povos e sociedades. 

Foram analisados livros didáticos de história dos 6º anos, entre os anos de 2009 

a 2015. Nestas buscas fora esperado que os livros abordassem os conteúdos 

relacionados à África e os africanos, nos seguintes conteúdos: Egito e Núbia e o Reino 

de Cuxe (ou Kush). Não que outros povos africanos não apareçam em outros 

conteúdos referentes ao Período Antigo, mas daremos ênfase a esses dois, pois, 

geralmente, são os mais trabalhados e lembrados nos livros didáticos.  

No livro de Alfredo Boulos Júnior, “História: sociedade e cidadania”, do ano de 

2009 podem ser observados que há os dois conteúdos examinados nesse trabalho, 

Egito e Núbia e o Reino de Kush, que estão na unidade relacionada a “Civilizações da 

África e do Oriente”. Além de dispor diversas imagens sobre o conteúdo de Egito, é 

interessante que o autor começa o texto sobre essa civilização destacando seu 

encontro com outra, citando, neste caso, a Núbia. Com relação ao outro capítulo, 

Núbia e o Reino de Kush, pode der observado que é pontuado neste conteúdo um 
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quadro em destaque, como uma curiosidade dessa sociedade, a falar sobre o sorgo, 

que: 

Originário da África, provavelmente da Núbia, o sorgo mede até 1,7 m 

de altura e é um cereal rico em proteínas, parecido com o milho, mas 

com grãos menores. Atualmente, alguns tipos de sorgo são usados 

somente na alimentação de animais, como bois, carneiros e camelos. 

Outros tipos como o sorgo-bicolor, são utilizados também na 

alimentação humana. (p. 128) 

 

Neste capítulo, o autor além de citar que o atual território do reino de Kush 

equivale ao que hoje é o Sudão ele ainda dispõe um mapa do atual, até a publicação 

desse volume, território do continente africano para que o aluno possa observar. Ele 

também escreveu um subtítulo, que acompanha o mapa citado acima, sobre a 

“República do Sudão” onde é destacado, que no atual Sudão: 

 

Possui aproximadamente 37 milhões de habitantes, dos quais 22 

milhões são árabes milhões são povos negros de diferentes etnias. 

Os ganhos e investimentos do governo sudanês aumentaram [...]. 

Apesar disso, a maioria dos sudaneses é muito pobre. (p. 136)  

 

Podemos observar que no livro de Boulos, há alguns diferenciais com os outros 

livros didáticos do mesmo período, como, por exemplo, fazer uma pequena análise 

sobre o país que correspondia ao antigo reino de Cuxe, salientando sua economia, 

território, religiões e, até mesmo, alguns países que, até aquele momento, haviam tido 

relações diplomáticas. 

Sobre o livro didático, “Saber e fazer história”, de Gilberto Cotrim do ano de 

2012, pode ser constatado que também há um capítulo que aborda essas duas 

civilizações, nomeada de “África: Egito Antigo e o Reino de Cuxe”. Sobre o Egito, não 

há nada de novo, foram abordados temas, assim como na obra de Boulos, 

relacionados a sociedade, unificação política, periodização da história egípcia, 

mumificação, deuses, entre outros. Em relação ao reino de Cuxe, foram desenvolvidos 

menos temáticas do que o livro anterior, mas, apesar do livro de Boulos também 

abordar sobre as candaces, neste elas ganham um texto somente sobre elas, assim 

como atividades sobre este assunto. O diferencial desta obra fica por conta da 
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abordagem que tiveram sobre o reino de Axum, sociedade que dominou o reino de 

Cuxe.  

Na obra do “Projeto Apoema” de Renato Mocellin, existem três capítulos 

relacionados à África, são eles Egito, Núbia e o Reino de Cuxe e África Saariana e 

África Subsaariana. Nesse livro, no capítulo sobre o reino de Cuxe, há um quadro 

destacando o significado de matriarcado, onde é descrito como “[...] uma forma de 

organização social na qual a mulher centraliza o poder econômico, administrativo e os 

cuidados com a comunidade” (2015, p. 101), pois é explicado que a civilização cuxita 

era matriarcal por causa das candaces, e é colocado desta forma: 

 

As candaces exerciam grande influência política e religiosa no reino, o 

que mostra uma sociedade organizada como matriarcado. Além das 

funções políticas, as mulheres controlavam a organização doméstica, 

que incluía a educação das crianças da família real. (p. 101) 

 

O diferencial desse livro fora retratar uma temática envolvendo o continente 

africano, nesse caso, especificamente, os povos e sociedades que viveram em 

regiões próximas ao Deserto do Saara, como os garamantes, os berberes, bantos e a 

cultura nok, algo que não foi abordado pelos outros livros. É discutido sobre a cultura, 

a economia e a política desses povos, e também é ressaltado que apesar de terem se 

desenvolvido em diferentes atividades, eles, também, se desenvolveram em períodos 

diferentes.  

A história é uma disciplina fundamental para a formação educativa e social do 

indivíduo. Quando se traz um significado para aquilo que é aprendido nos livros 

didáticos faz-se o verdadeiro ensino, dialoga-se com a realidade do aluno, identificam-

se os problemas socioeconômicos e culturais, traz o aluno para a realidade do mundo 

no qual ele vive. Isto é importante, pois dá um significado para o que é o ensinado 

dentro da escola, neste momento entra o papel da verdadeira escolarização, que é a 

de difundir conhecimentos para a formação de cidadãos críticos, para aquilo ocorre 

no mundo ou em sua própria comunidade, dessa forma “somente o ensino de história 

comprometido com a análise crítica da diversidade da experiência humana pode 

contribuir para a luta, permanente e fundamental, da sociedade: direitos do homem, 

democracia e paz” (2003, p.96). 
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3-      CONCLUSÃO 

O papel do ensino de história, neste caso, é colocar os povos africanos em 

evidência para que os alunos possam identificar que, assim como, os diversos povos 

europeus, os povos africanos também tiveram culturas e desenvolvimentos diferentes 

e isso tudo ocorreu em períodos distintos. Trazer essa visão de uma África plural, 

diversificada é essencial para os alunos olharem para esse continente com um olhar 

crítico, pois, antes, o ensino sobre África limitava-se a somente ao Egito antigo e, 

mesmo assim, era difícil vincular esta civilização com o continente africano. 

Neste sentido, o uso da Lei 11.645/08 está sendo feita nos livros didáticos. 

Apesar de não ter como averiguar, pois não é caso deste artigo, se todos os conteúdos 

mencionados estão sendo abordados em sala de aula, com exceção de Egito. Mas, 

não se pode contestar que a lei está sendo cumprida e abordada adequadamente, 

mesmo com a variação de editoras, onde cada livro terá uma abordagem diferenciada, 

percebe-se que houve mudanças e estão chegando conteúdos diversos sobre o 

ensino da África, bem como seus diversos povos. 
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