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Nossa África: ensino e pesquisa

O “equilíbrio das histórias”:
reflexões em torno de experiências de ensino

e pesquisa em História das Áfricas

Claudia Mortari1

O escritor nigeriano Chinua Achebe, em uma de suas entrevistas, afir-
mou ser fundamental que ocorra aquilo que livremente traduzimos como
“o equilíbrio das histórias”: diante de uma história de que você não gosta
ou que não o/a representa é preciso contar outra que se contraponha a ela.2

Profundamente inspirados pelas ideias de Achebe, consideramos necessá-
rio problematizar a construção de uma perspectiva acerca do ensino das
Histórias das Áfricas (e da produção do conhecimento a respeito) e de suas
populações, o que se constitui num desafio epistemológico e político para
todos e todas. Pensamos que a promulgação da Lei n. 10.639/20033, deter-
minando a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e
africana nos currículos escolares, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana de 2004, foi um passo significativo neste sentido.

Porém, para que ocorra efetivamente uma transformação nas manei-
ras de pensar e viver, é preciso, também, conhecer, discutir, problematizar e
refletir sobre questões que envolvem a construção de outras epistemologias.
A inclusão de conteúdos é pressuposto para a transformação dos olhares

1 Professora Adjunta de História da África do Departamento de História da FAED/UDESC e
membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB/UDESC). E-mail:
claudiammortari@gmail.com

2 Entrevista concedida por Chinua Achebe em 2007 ao escritor nigeriano Helon Habila, publica-
da pela The Africa Report e Sable Mag. Disponível em: <http://www.theafricareport.com/West-
Africa/an-interview-with-late-nigerian-author-chinua-achebe-by-helon-habila.html>.

3 O sistema de educação brasileiro é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) promulgada sob o número 9.394/1996. A Lei 10.639/03 alterou um dos arti-
gos da LDB e que foi modificada novamente pela Lei 11.645/08, que institui a obrigatoriedade
do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Ao longo do texto, no entanto,
optamos por citar a Lei 10.639/03 por sua importância histórica e política relacionada ao
Movimento Negro.
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em relação as Áfricas e suas populações? Quais caminhos seguir? Quais
histórias contar para que ocorra, como proposto por Achebe, o equilíbrio
das histórias?

Este artigo se propõe a apontar, a partir da experiência no ensino de
Histórias das Áfricas para acadêmicos(as) de graduação e pós-graduação
em História4 e no desenvolvimento de uma pesquisa5, as dúvidas, as refle-
xões, os questionamentos e os caminhos trilhados na tentativa de buscar
uma forma de ensino e de pesquisa na temática a partir de um questiona-
mento das tradições eurocêntricas presentes na produção do conhecimento
e o rompimento das visões simplistas e estereotipadas das inúmeras expe-
riências e vivências, no passado e no presente, das populações africanas.

Primeiro caminho: um diálogo com a legislação

A sanção da Lei Federal n. 10.639/20036 e das Diretrizes Curricula-
res Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução n. 1, de 17 de
junho de 2004) é resultado, como lembra Cardoso7, da luta nas últimas três
décadas de educadores e organizações antirracistas. Está pautada na ideia
de que o conhecimento possibilita romper e contestar ideologias e precon-
ceitos instituídos na sociedade brasileira, através de uma pedagogia antirra-
cista. Isto, porque estudos recentes sobre desigualdade e pobreza no Brasil

4 No Curso de História da FAED/UDESC existem duas disciplinas obrigatórias de História da
África (I e II). A primeira se refere ao período que vai do século XV ao XIX, e a segunda relativa
ao século XX. Por sua vez, a experiência na pós-graduação se refere às Disciplinas Optativas:
Ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira – no Mestrado Profissional em Histó-
ria (ProfHistória) e Multiculturalismo, Cotidiano e História – no Mestrado em História (PPGH).
A disciplina de História da África I foi incluída como obrigatória no currículo do Curso de
História da UDESC/FAED no ano de 1995 e História da África II como optativa no mesmo
ano. Em 2003, com nova alteração curricular, ambas as disciplinas passam a ser obrigatórias.

5 Tais reflexões são provenientes do desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Modos de
ser, ver e viver: o mundo Ibo a partir da escrita de Chinua Achebe (África Ocidental, séc. XX)”.
O objetivo consiste em, a partir das obras literárias do escritor nigeriano (O Mundo se Despeda-
ça, 1958; A Flecha de Deus, 1964; A Paz Dura Pouco, 1960), descortinar os modos de ser, ver e
viver no mundo Ibo (Nigéria) no contexto do colonialismo e do processo de independência.

6 A Lei n. 10.639/2003 se constitui de uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB). Esta, em 2008, foi, novamente, modificada pela Lei 11.645, de 10 de março, que
acrescentou a obrigatoriedade da inclusão de temáticas relativas a história das populações indíge-
nas brasileiras. No entanto, optamos por manter a referência à primeira com o objetivo de reconhe-
cer a luta dos movimentos sociais, em especial o Movimento Negro, na sua implementação.

7 CARDOSO, P. J. F. Reflexões avulsas sobre os significados da Lei 10.639/03. Políticas da Cor
Revista Eletrônica, Rio de Janeiro, v. 21, 2005.

MORTARI, C. • O “equilíbrio das histórias”: reflexões em torno de experiências de ensino...
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apontam que a negação da contribuição histórica dos africanos (e de seus
descendentes) pode ser considerada fator de exclusão e produção de desi-
gualdade. A implementação destes dispositivos, portanto, colabora sobre-
maneira para o combate ao racismo e à discriminação. Além disso, repre-
sentam o rompimento com o silêncio oficial sobre a questão.

Na introdução das diretrizes, sua relatora, Conselheira Petronilha Be-
atriz Gonçalves e Silva, afirma que estas têm como objetivo oferecer, na
área da educação, resposta às demandas das populações afrodescendentes,
através do estabelecimento de “políticas de ações afirmativas, isto é, de
políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história,
cultura e identidade”. 8 Neste sentido, trata-se de uma política curricular
que tem como fundamento as dimensões históricas, sociais e antropológi-
cas provenientes da realidade brasileira, e que tem como objetivo combater
o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros.9 A
relatora prossegue, enfatizando a necessidade da produção de uma propos-
ta educativa capaz de interferir para a formação de atitudes, posturas e va-
lores educativos que valorizem o pertencimento etnicorracial dos descen-
dentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus e asiáticos,
possibilitando a sua interação “na construção de uma nação democrática,
em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade
valorizada”.10 Tal perspectiva indica a necessidade da reeducação sobre as
relações entre brancos e não brancos.11

Apesar dos inúmeros avanços derivados das demandas surgidas des-
te processo, como a produção de materiais paradidáticos e de cursos de
formação para professores(as)12, reflexões elaboradas por especialistas ain-

8 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensi-
no de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de 2004, p. 10.

9 Sobre esta questão, sugerimos a leitura do artigo de ABREU, Martha e MATTOS, Hebe. “Em
torno das ‘Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para
o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana’”: uma conversa com historiadores.
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 21, n. 41, janeiro-junho de 2008, p. 5-20. Neste, as autoras
apresentam uma discussão pertinente no que diz respeito à compreensão das características
das diretrizes numa perspectiva historiográfica.

10 Idem, p. 10.
11 As questões introduzidas pelo parecer abrangem um amplo público: professores, administra-

dores e todos os envolvidos na elaboração, execução e avaliação de programas de interesse
educacional. E, evidentemente, as famílias dos estudantes, eles próprios e todos os cidadãos
comprometidos com a educação. Idem, p. 10.

12 A exemplo de inúmeros Cursos de Qualificação de Professores(as) oferecidos pelos NEAB no
Brasil, através de ações de extensão, e aqui cabe uma referência particular a nossa própria
experiência no NEAB.
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da têm apontado a existência de algumas lacunas em relação ao ensino de
História das Áfricas. Afirmam, por exemplo, que é necessário aumentar as
pesquisas sobre a história, incentivar novas publicações e traduções, intro-
duzir disciplinas específicas nas licenciaturas, ofertar cursos de pós-gradua-
ção e, sem sombra de dúvida, modificar os livros didáticos e aumentar o
número de formação de pessoal qualificado. De maneira geral, podemos
afirmar que os problemas estão na característica dos currículos que, utili-
zando-se de uma tradição eurocêntrica, ora excluem os conteúdos, ora o
abordam sob um olhar estereotipado ou equivocado, e na dificuldade de
inserção das temáticas em sala de aula devido à defasagem na formação
docente.13

Segundo caminho: pensando os conteúdos a serem ensinados

Pensamos que estudar, pesquisar, ensinar o passado, para nós,
professores(as) e historiadores(as), é uma tarefa que possui significado, sen-
tido e objetivo. As próprias diretrizes alertam, em suas Determinações, para
alguns cuidados que devem ser tomados, e o que nos parece central são
aqueles que se referem aos conteúdos a serem ministrados.

Como estabelecem as próprias diretrizes, é necessário compreender
que não se trata de mudar o foco etnocêntrico majoritariamente de raiz euro-
peia por um afrocêntrico, mas de ampliar nos currículos escolares a aborda-
gem para a questão da diversidade cultural, étnica, social e econômica bra-
sileira.14 É preciso estar atento para quais conteúdos e quais as formas como
devem ser ensinados, e isso implica uma série de questões que devem ser
pensadas e problematizadas. Particularmente, os conteúdos de História das

13 No que diz respeito ao Ensino Superior no Estado de Santa Catarina, a pesquisa coordenada
pelo Professor Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso que objetiva mapear a formação dos
professores que lecionam História e Cultura da África e os conteúdos/conhecimentos sobre
esse componente curricular, aplicados nos cursos de formação em ensino superior de licen-
ciatura e bacharelado em História das universidades (públicas, comunitárias e particulares) do
estado de Santa Catarina tem apontado resultados e discussões em relação à temática. Sobre
isso ver, também: HECK, Mariana. Identidades e Multiculturalismo: um estudo acerca do Ensino
de História das Áfricas nas Universidades Públicas de Santa Catarina (2011-2012). 2013, 84 f.
Monografia (Graduação em Bacharelado e Licenciatura em História) – Universidade do Estado
de Santa Catarina, Florianópolis, 2013; OLIVA, Anderson Ribeiro. A África não está em nós –
a história africana no imaginário de estudantes do Recôncavo Baiano. Fronteiras, Dourados, v.
11, n. 20, p. 73-91, jul./dez. 2009. OLIVA, Anderson Ribeiro. A história africana nas escolas
brasileiras. Entre o prescrito e o vivido, da legislação educacional aos olhares dos especialistas
(1995-2006). História, São Paulo, v. 28, n. 2, 2009, p. 143-172.

14 Diretrizes, 2004, p. 17.

MORTARI, C. • O “equilíbrio das histórias”: reflexões em torno de experiências de ensino...
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Áfricas devem ser abordados de forma a romper com as tendências em ler
as sociedades africanas apenas pelos aspectos negativos ou pelo extenso
conjunto de estereótipos e generalizações que recaem sobre elas. Assinala-
mos esta ideia como central, porque, se considerada, permite contribuir
para a compreensão dos diversos processos históricos ocorridos no conti-
nente. Além disso, pressupõem, grosso modo, três pontos que estão interliga-
dos: perceber as populações do continente como sujeitos e, portanto, partí-
cipes atuantes do processo histórico e não apenas vítimas passivas, aborda-
gem que por si só acaba por contribuir na construção de uma imagem infe-
riorizada do continente e de suas populações; perceber as Áfricas como um
universo histórico-cultural diverso e complexo. Neste sentido, aponta para a
ideia de “estudar a história africana com o mesmo tipo de abordagem que se
aplica à história europeia ou brasileira. Esse é um dos pontos mais embasados
numa perspectiva dinâmica, crítica e histórica do documento aprovado”.15

Outra questão que aparece no texto das determinações se refere à
proposta de vinculação entre o estudo das Áfricas e da Diáspora. Conside-
ramos, de acordo com Oliva16, a necessidade de estabelecer a relação entre
estes dois campos de estudos, mas também é preciso que se reconheçam as
suas especificidades de abordagem, pois colocá-los num mesmo tópico pode
gerar alguns equívocos na prática de ensino e no entendimento da própria
história e de seus processos de mudança. Por sua vez, o estudo da história
africana deveria estar relacionado ao dos processos históricos do continen-
te em seu próprio eixo espaço-temporal, o que incluiria, evidentemente, as
relações estabelecidas com outras sociedades, “mas sempre com o foco prin-
cipal na África”.17 Esta mesma ideia está presente na obra do historiador
congolês M´Bokolo18, para o qual os estudos da história africana devem
acontecer levando-se em consideração os fatores exógenos e endógenos do
continente, mas priorizando a ação dos povos africanos nas transforma-
ções históricas. Novamente o foco são as Áfricas e as suas populações.

Outra questão importante para o ensino de História das Áfricas é o
que se refere a alguns termos que utilizamos. É preciso ter presente que os
termos África e africano são categorias de análise que se referem à multiplici-
dade de povos, com línguas e culturas diversas, caracterizados por diferen-

15 MATTOS, 2008, p. 16.
16 OLIVA, 2009, p. 157.
17 Idem, p. 157.
18 M´BOKOLO. Elikia. África negra. História e civilizações até o século XVIII. Lisboa: Vulgata,

2003.
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tes modos de organização social e política. O termo africano remete a uma
procedência, o continente, mas não significa a homogeneização dos sujei-
tos e de suas culturas, tanto que alguns especialistas têm, inclusive, utiliza-
do o termo as Áfricas, ideia construída a partir da compreensão da existên-
cia dessa multiplicidade.19

Isto posto, é preciso, também, romper com outras duas visões: a exis-
tência de uma África harmônica e, em contraposição, aquela composta por
grupos rivais em constantes conflitos. Tanto uma quanto outra acarretam
problemas no que diz respeito à compreensão e ao ensino de história. Isto é
importante porque temos que trabalhar na perspectiva de que as popula-
ções africanas, enquanto sujeitos históricos portadores de valores e visões
de mundo, estabeleciam laços de solidariedade, e também conflitos, a par-
tir de seus próprios interesses e ponto de vista. Isto significa que é preciso
compreendê-los a partir da reflexão do próprio processo histórico, perce-
bendo que estas populações estiveram envolvidas em transformações ao
longo do tempo a partir tanto de influências externas (se pensarmos, por
exemplo, na inserção do islamismo e a presença europeia no continente)
quanto de dinâmicas internas.20

Outra questão em relação ao ensino de Áfricas se refere aos termos
utilizados para a denominação do período da sua história do século XV ao
XIX. “África pré-colonial”? “África tradicional”?

De acordo com M’Bokolo21, o primeiro é anacrônico e errado, porque
se constitui de uma perspectiva repleta de implicações intelectuais e políti-
cas. Isto porque se coloca como marco temporal, a partir do qual toda a
história africana será pensada, o século colonial, ou seja, o período que
caracteriza o processo de domínio do continente pelas potências europeias
e que se refere apenas ao último século da sua história. Por sua vez, o se-
gundo, embora seja um pouco mais adequado que o primeiro, também não
é correto porque perpassa a ideia de África encerrada num imobilismo,
parada no tempo. Este tempo do passado africano é composto por conti-
nuidades, mas, também, por invenções contínuas sob formas tanto de adap-
tações quanto de rupturas radicais. Então, qual termo utilizar? Eis aqui

19 ANTONACCI, Maria Antonieta. Memórias ancoradas em corpos negros. São Paulo: EDUC, 2013.
MORTARI, Claudia. O ensino de História das Áfricas e a Historiografia: alguns apontamen-
tos. In: MORTARI, Claudia (Org.). Introdução aos Estudos Africanos e da Diáspora. Florianópo-
lis: IOESC, 2015.

20 M´BOKOLO, 2003.
21 Idem.

MORTARI, C. • O “equilíbrio das histórias”: reflexões em torno de experiências de ensino...
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uma questão a ser discutida em sala de aula visando apontar que os própri-
os primados temporais possuem uma história e, portanto, precisam ser pro-
blematizados e discutidos.

Embora as questões colocadas até agora tenham se constituído de
questões pertinentes para se pensar a prática do ensino de História das Áfri-
cas, uma questão central permanece como pano de fundo e de certa forma
pautada na legislação brasileira: a tentativa de construção de uma identida-
de negra africana para todo o continente.

Bem, hoje pensamos que esta última concepção possui suas limita-
ções, pois, como coloca Appiah:

Se nos fosse possível viajar pelas muitas culturas da África naqueles anos –
desde os pequenos grupos de caçador-coletores bosquímanos, com seus ins-
trumentos da Idade da Pedra, até os reinos haussás, ricos em metais traba-
lhados –, teríamos sentido, em cada lugar, impulsos, ideias e formas de vida
profundamente diferentes. Falar de uma identidade africana no século XIX
– se identidade é uma coalescência de estilos de conduta, hábitos de pensa-
mento e padrões de avaliação mutuamente correspondentes (ainda que às
vezes conflitantes), em suma, um tipo coerente de psicologia social humana
–, equivalia a dar a um nada etéreo um local de habitação e um nome.22

Ainda, na perspectiva do autor, a resposta correta ao eurocentrismo
não é certamente um afrocentrismo reativo, mas uma nova compreensão que
humanize todos nós, através do aprendizado de pensar além da raça.23 Vale
lembrar aqui, também, a reivindicação de Fanon24 em prol de uma história
da humanidade para todos, seja qual for a sua cor. Por isso, pertencia-lhe
tanto a guerra do Peloponeso quanto a invenção da bússola. Por ser ho-
mem, todo o passado do mundo era seu, e não apenas a revolta de São
Domingos. Eis que essas duas referências abriram o campo para uma refle-
xão que implica a mudança de um olhar.

Terceiro caminho: a construção de outro olhar
e de outras epistemologias

Em que pese a contribuição dos dispositivos legais25 e da ampliação
do campo de pesquisa em História da África no Brasil, existem, entre tan-

22 APPIAH, Kwame Anthony. A Casa de Meu Pai. A África na Filosofia da Cultura. Rio de
Janeiro: Contraponto, 1997, p. 243.

23 Idem, p. 19.
24 FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
25 MORTARI, 2015.
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tas outras, duas questões que nos parecem centrais e que se apresentam nas
experiências apontadas até o momento.

A primeira delas, diz respeito a existência de uma visão racializada26 e
essencializada das populações africanas, construída e fundamentada pelo
uso da categoria negro, acionada tanto no sentido de inferiorização quanto
de positivação.27 Aliás, os estereótipos e preconceitos que recaem sobre as
sociedades e culturas africanas (e afro-brasileiras) são, paradoxalmente,
muito antigos e contemporâneo.28

A segunda está relacionada, especificamente, à expansão das pesqui-
sas e dos estudos no Brasil acerca da História da África. Em que pese a
existência de diferentes perspectivas de análise e a sua inegável contribui-
ção para a produção e a difusão do conhecimento, ainda há muito que se
produzir no sentido da ampliação e incorporação dos documentos históri-
cos utilizados. Mormente, estes são relativos a escritos europeus, viajantes,
administradores coloniais, religiosos, etc, que em diferentes momentos (em
especial do século XV ao XX) estiveram no continente africano e estabele-
ceram contatos com as populações locais.

Pensamos que a permanência de uma visão racialista e a produção
do conhecimento histórico a partir da perspectiva da presença ou das repre-
sentações europeias sobre e em África são provenientes de uma concepção
eurocêntrica/colonial/moderna sobre o mundo.29 Importante apontar que
esta visão colonial/racial, está presente não somente nos escritos de inte-
lectuais quanto de uma posição do movimento social. O eurocentrismo e o
colonialismo são faces de uma mesma moeda. O primeiro é uma lógica
fundamental para a reprodução da colonialidade do saber, que pressupõe,
entre outras questões, o controle da subjetividade e do conhecimento. “Da
perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais europeias foram
vistas como projetos globais, [...] que situam a Europa como ponto de refe-
rência e de chegada”.30 Modernidade e colonialidade acabaram projetando

26 APPIAH, 1997.
27 Expressos através dos diferentes veículos de informação, salta aos olhos os inúmeros estereó-

tipos e preconceitos vinculados ao continente africano. Por outro lado, uma visão positivada
acaba caindo em construções idealizadas acerca das diversas sociedades africanas, numa es-
sencialização e homogeneização da cultura e na dicotomia entre opressores e oprimidos.

28 AZEVEDO, Amailton Magno. Imagens da África: entre a violência discursiva e a produção
da memória. Revista Eletrônica do Tempo Presente, Ano 3, n. 3, 2013.

29 MIGNOLO, Walter D. Histórias locais/Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pen-
samento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

30 Idem, 2003, p. 41.

MORTARI, C. • O “equilíbrio das histórias”: reflexões em torno de experiências de ensino...



49

Nossa África: ensino e pesquisa

um imaginário perante nações, corpos, ofícios e saberes. A colonialidade
provocou a expropriação e a exclusão, a invisibilidade e a renegação de
histórias locais e experiências nas Áfricas e nas Américas.31 Portanto, é ne-
cessário o questionamento do saber epistêmico ocidental/colonial e o des-
cobrimento e a valorização das teorias e epistemologias do sul32 que pen-
sam com e a partir de corpos e lugares étnico-raciais/sexuais subalterniza-
dos. Não se trata de uma substituição, mas do surgimento de paradigmas
outros. De acordo com Antonacci, no que se refere à produção de saberes
de africanos nas Áfricas e de seus descendentes na diáspora, na contramão
dos cânones ocidentais, as narrativas e as estéticas, as dinâmicas de expres-
são e reconhecimento de histórias, de lutas e de memórias destes grupos
subalternizados estão a desalojar conhecimentos continentais engessados e
fechados em si mesmos.33

Não temos, obviamente, a pretensão de defender ou representar a
perspectiva destas mulheres e homens africanos. Aliás, os estudiosos do
chamado Terceiro Mundo, tanto dentro como fora dos Estados Unidos34,
nos lembram de que falamos sempre a partir de um determinado lugar situa-
do nas estruturas de poder. Ninguém escapa às hierarquias de classe, sexuais,
de gênero, espirituais, linguísticas, geográficas e raciais do “sistema-mundo
patriarcal/capitalista/colonial/moderno”. Os nossos conhecimentos são
sempre situados.35 Nossa intenção é, efetivamente, deslocar o lugar a partir
do qual alguns paradigmas são pensados e, em especial, dois deles: a exis-
tência de uma hierarquia epistêmica que coloca os conhecimentos ociden-
tais num local privilegiado em relação ao conhecimento e às cosmologias
não ocidentais, sendo esta hierarquia institucionalizada no sistema univer-
sitário global; a existência de uma hierarquia que privilegia a comunicação

31 ANTONACCI, 2013.
32 Não se trata de um recorte geográfico, mas, sim, de saberes, viveres, ideias de sujeitos subalter-

nizados pelo pensamento eurocêntrico/colonial/moderno. MIGNOLO, 2003; ANTONAC-
CI, 2013.

33 ANTONACCI, 2013, p. 248. Aliás, os autores decoloniais (MIGNOLO, QUIJANO, DUS-
SEL) partem do princípio de que, assim como para Habermans a modernidade é um projeto
inacabado, a descolonização também o é.

34 DUSSEL, Enrique. Hacia una Filosofía Política Crítica. Bilbao, España: Desclée de Brouwer,
2001; MIGNOLO, 2003; HOUNTONDJI, Paulin J. “Conhecimento de África, conhecimen-
to de Africanos: Duas perspectivas sobre os Estudos Africanos”. In: Revista Crítica de Ciências
Sociais. Centro de Estudos Sociais. Laboratório Associado da Universidade de Coimbra, Mar-
ço, 2008, p. 149-160.

35 GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-
coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de
Ciências Sociais [Online], 80 |  URL : http://rccs.revues.org/697 ; DOI : 10.4000/rccs.697, 2008.
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e a produção do conhecimento de teorias europeias e que subalternizam as
não europeias colocando-as como produtoras de folclore ou cultura, mas
não de conhecimento/teoria.36

Nesta perspectiva, reafirma-se que o problema da colonialidade37 está
associado diretamente àquilo que Mignolo chama de “diferença colonial e
geopolítica do conhecimento”, e ela não pode ser (e não o é) um ponto de
chegada. Advém daí a proposta do giro-decolonial, que se constitui de um
movimento teórico, ético, político, prático e epistemológico, que busca ques-
tionar a lógica da modernidade/colonialidade. Nesta perspectiva, abre-se
possibilidades de aprendizado mútuo a partir do outro, na medida em que
se mantém uma postura desestabilizadora e decisiva na releitura dos cons-
trutos discursivos que moldaram o pensamento ocidental.38

As questões apontadas até o momento constituíram as reflexões que
resultaram na proposição de uma nova experiência na prática do ensino de
Áfricas39 a partir de uma temática pontual. Como o colonialismo em Áfri-
ca seria visto se deslocássemos o locus de enunciação, transferindo-o do ho-
mem europeu para homens e mulheres africanos? A partir daí, nosso olhar
e nossa prática, voltaram-se especificamente para a utilização de obras lite-
rárias, em especial, do escritor nigeriano Chinua Achebe. O objetivo con-
siste em, a partir da sua obra O mundo se Despedaça40, compreendida aqui

36 Estas reflexões têm por base principalmente o diálogo com autores do campo dos estudos pós-
coloniais e decoloniais. GROSFOGUEL, Ramón. “The Implications of  Subaltern Epistemo-
logies for Global Capitalism: Transmodernity, Border Thinking and Global Coloniality”. In:
ROBINSON, William e APPLEBAUM, Richard (Orgs.). Critical Globalization Studies. Lon-
don: Routledge, 2005. MBEMBE, Achille. Formas africanas de auto-inscrição. Revista Estudos
Afro-Asiáticos, Ano 23, n. 1, 2001, p. 171-209. MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Por-
tugal: Antígona Editores, 2014; MIGNOLO, 2003; MUDIMBE, V. Y. A Ideia de África. Man-
gualbe: Edições Pedago, 2014.

37 “É aqui que reside a pertinência da distinção entre ‘colonialismo’ e ‘colonialidade’. A coloni-
alidade permite-nos compreender a continuidade das formas coloniais de dominação após o
fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do
sistema-mundo capitalista moderno/colonial. A expressão ‘colonialidade do poder’ designa
um processo fundamental de estruturação do sistema-mundo moderno/colonial, que articula
os lugares periféricos da divisão internacional do trabalho com a hierarquia étnico-racial glo-
bal e com a inscrição de migrantes do Terceiro Mundo na hierarquia étnico-racial das cidades
metropolitanas globais”. GROSFOGUEL, 2008, p.18.

38 MIGNOLO, 2003.
39 Em especial no que diz respeito à Disciplina de África II, que compreende o contexto histórico

do colonialismo e movimentos de independência nas Áfricas. Além disso, essas reflexões resul-
taram na elaboração de um novo projeto de pesquisa como colocado no início deste artigo.

40 Em especial “O Mundo se Despedaça” (“Things fall apart”, publicado em 1958), sua obra
mais conhecida, foi publicada em 1958, quando ele tinha 28 anos, e traduzida para mais de
cinquenta línguas.
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como evidência histórica, apontar os modos de ser, ver e viver no mundo Ibo
(Nigéria) no contexto do colonialismo. Entre as muitas questões que são pro-
blematizadas em sala a partir da sua obra, algumas nos parecem centrais.
Como o escritor vai evidenciar as ações e visões de mundo dos seus diferentes
personagens? Como compreender as dinâmicas sociais, os contatos entre
nativos e europeus no contexto? Como as populações nativas locais interpre-
taram e construíram a sua visão acerca da presença europeia na região? O
que o autor e a sua escrita nos permite desvendar do processo histórico? Para
além disso, partimos do princípio, consoante com Chalhoub, de que as obras
de Chinua Achebe estão profundamente informadas por sua visão e seus
sentidos da história. Ele era um observador arguto das transformações so-
ciais advindas do contato com os europeus. Quais eram seus interlocutores?
Quais tradições culturais eram instituídas e reproduzidas na sua obra?

Chinua Achebe (seu nome britânico era Albert Chinualumogu Ache-
be), escritor africano da Nigéria, nasceu na aldeia de Ogidi, em Igboland, na
década de 1930, trinta anos antes da Nigéria se libertar do domínio colonial
britânico. Tem, ao longo de sua carreira cerca de trinta livros (romances, con-
tos, ensaios e poesia). De forma geral, as narrativas das obras elencadas para
a análise em nossa pesquisa versam acerca da inferiorização que o ocidente
imprimiu às sociedades e culturas africanas, os efeitos da colonização do
continente pelos europeus, mas também uma crítica aberta à política nigeria-
na no contexto da independência. Além disso, trazem marcas da tradição
oral, os vocábulos, os provérbios Igbo da região onde nasceu. Em 1944, Achebe
ingressou na University College of  Ibadan, onde estudou Teologia, História
e Língua e Literatura Inglesas. Como um sujeito diaspórico, viveu entre a
Nigéria e os Estados Unidos. Foi professor catedrático de Estudos Africanos
na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, tendo também recebi-
do o título de doutor Honoris Causa de várias universidades de todo o mundo.
Ao longo de sua vida viajou pelo continente africano e pela América e tor-
nou-se uma figura central do movimento literário nigeriano. Trata-se de um
escritor conhecido por ter uma voz crítica e que se recusa à “vitimização
africana” e, ao mesmo tempo, à colonialidade ocidental. Para Achebe, preo-
cupado com assuntos sociais e políticos que vão acontecendo, sobretudo em
África, a literatura tem o papel de permitir “chegar à vida das pessoas para
quem escrevo: eu conto o que acontece nas vidas delas, os problemas que elas
têm e com que políticas elas têm de lidar nos países onde vivem”.41

41 ACHEBE, 2007.
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Partimos do princípio de que autores e suas obras literárias são acon-
tecimentos datados historicamente e expressam, portanto, o seu tempo e o
seu lugar, “valem pelo que expressam aos contemporâneos”.42 As próprias
palavras do autor escritas acima nos dão indicações neste sentido. Nesta
perspectiva, nossa hipótese consiste em considerar que as obras de Chinua
Achebe estão profundamente informadas por sua visão e seus sentidos da
história e, portanto, podem apresentar evidências e indícios que possibili-
tem a compreensão dos processos históricos nas sociedades da costa oeste
africana no contexto do século XX. Neste sentido, nossa intenção é nos
apropriarmos da literatura como uma evidência histórica. Para isso, parte-
se do pressuposto do caráter histórico do testemunho literário.43 Assim, “ao
invés de pensar, de forma essencialista ou idealista, nas relações entre ‘lite-
ratura e história’, o que nos interessa é inserir autores e obras literárias es-
pecíficas em processos históricos determinados”.44

Por fim, sem dúvida um dos grandes desafios para a construção de
práticas de ensino e de pesquisa na temática dos estudos africanos é o traba-
lho a partir da interculturalidade crítica, sendo esta uma construção a par-
tir de pessoas e movimentos sociais com histórico de submissão e subalter-
nização que assumem um discurso e uma prática contra-hegemônicos, ges-
tados na experiência violenta da colonialidade. Por isso, como afirma Ca-
therine Walsh, “seu projeto se constrói de mãos dadas com a decolonialida-
de, como ferramenta que ajude a visibilizar estes dispositivos de poder e como
estratégia que tenta construir relações – de saber, ser poder e da própria vida,
radicalmente distintas”45. Neste sentido, é preciso realizar uma ação na pro-
cura de respostas alternativas de outros saberes e epistemologias que comba-
tam a hierarquia de conhecimento estabelecida pela europeização e a globa-
lização, ou, como sintetiza o próprio Grosfoguel46: “aquilo que o pensa-
mento de fronteira produz é uma redefinição/subsunção da cidadania e da
democracia, dos direitos humanos, da humanidade e das relações econó-
micas para lá das definições impostas pela modernidade europeia”.

42 CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, Leonardo Affonso de M. Apresentação. In: CHALHOUB,
Sidney; PEREIRA, Leonardo Affonso de M. (Orgs.). A história contada: capítulos de História
social da Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 09.

43 Idem, p. 07.
44 Idem, p. 08.
45 WALSH, Catherine. Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir e

re-viver. Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de
Janeiro, v. 7, p. 12-43, 2009, p. 23.

46 GROSFOGUEL, 2009, p. 407.
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Neste sentido, pensamos que o desafio atual no campo do ensino e
da pesquisa em História das Áfricas é, principalmente, romper com a histo-
riografia colonialista, tornando possível a interação global de perspectivas
que se relacionam e desconstroem a visão de produções eurocêntricas e
colonialistas. A premissa essencial destes novos estudos é a decolonialida-
de do olhar e, portanto, da abordagem, como propõe Mignolo.

Tais apontamentos são importantes de serem feitos porque qualquer
ação de ensino e de pesquisa que envolva o campo dos estudos de História
das Áfricas requer, necessariamente, uma discussão epistemológica e críti-
ca à perspectiva histórica, ontológica e epistêmica. Isto porque, entre ou-
tras razões, existem quatro questões centrais a serem consideradas em rela-
ção as Áfricas: a extensão geográfica subalternizada dos vários saberes que
envolvem; a estrutura multidisciplinar que abarcam; a tensão horizontal e
vertical em que se inscrevem no âmbito das relações de poder; e a ego-políti-
ca que lhe está subjacente numa lógica de conflito norte-sul. Tais questões
nos levam, necessariamente, ao debate de conceitos e categorias como colo-
nialidade do poder, epistemologias decoloniais. Para, além disso, nos encami-
nham para a reflexão entre a produção do conhecimento realizado por afri-
canistas e por africanos no campo da geopolítica do conhecimento, “entre
exclusões e integrações, entre fragmentações e representações diversas da
realidade social, política e económica em contexto africano”.47

Eis nosso desafio e o convite...

47 EUSTÁQUIO, Victor. Desafios epistemológicos em Estudos Africanos: Da colonialidade do
poder às epistemologias descoloniais. Lisboa: ISCTE-IUL, 2011, p. 01. https://
www.academia.edu/3523733/Desafios_epistemol%C3%B3gicos_em_Estudos_Africanos.


