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A ÁFRICA NA GEOGRAFIA ESCOLAR 

 Caderno Olhares Docentes 

 Organização: Rosemberg Ferracini, Jonathan Marcelino e Sávio Rodrigues 

 

Com ajuda de seus intérpretes -professores, alunos, educadores, 

coordenadores pedagógicos e outros- buscamos adentrar no universo das 

salas de aula, cadernos, cabeças e mentes antirracistas. A meta dessa 

publicação é trazer possibilidades de como o continente africano vem sendo e 

pode ser construído no território escolar. Entre as diferentes denominações 

encontradas nas práticas didáticas tem-se o registro do termo geografia da 

“África”, ou do “continente africano”. Ambas as terminologias serão aceitas para 

fazer parte desse trabalho. Partimos da ideia de que a África é um continente 

formado de “territórios sobrepostos”, de “histórias entrelaçadas”, que geraram 

geopolíticas particulares em cada região do território africano.  

Sabe-se que existem na África uma homogeneidade e uma 

heterogeneidade, desde as variadas populações, suas religiões, as formas 

políticas e seus distintos sistemas econômicos. Diferentes olhares comumente 

podem ser pensados isolados ou em conjunto ajudando professores e alunos a 

entender diferentes aspectos das paisagens dos 54 países desse continente.  

Espera-se o conhecimento dos modelos de plantação, o entendimento 

das sociedades nas disputas territoriais, as causas e consequências das 

migrações sazonais, os intercâmbios de valores, as trocas de bens materiais e 

simbólicos. Os pontos de mapeamentos que ajudem em uma análise da 

Geografia dos povos africanos, em seu todo em suas diferentes regiões, 

passando pelos reinos, impérios e estados, seus limites e fronteiras. A 

contextualização da divisão internacional do trabalho, o papel governamental 

junto ao território e população, o mercado e suas ações em comunicação com 

as desigualdades socioespaciais. 

A construção de raciocínio geográfico relacionadas aos aspectos 

físicos, a partir da “arquitetura” do continente africano, o que possibilita 

subsidiar várias discussões: desde os estudos orogênicos, as influências 

paleoclimáticas, a natureza do continente, as zonalidades e seus mecanismos 



 

2 

 

pluviométricos, aos regimes de rios e demais fatores cósmicos. Ou ainda um 

conjunto agrícola nas paisagens africanas que fazem parte da origem dos 

alimentos, como o arroz e outros tubérculos. 

Metodologias relacionadas às particularidades do clima, da hidrografia, 

do relevo, dos solos, da vegetação estando presentes em desenhos e 

cartolinas. O uso de mapas e demais geotecnologias podem ser um 

instrumento para esse trabalho, tratando a distribuição da população através 

dos fluxos migratórios, a natalidade, a mortalidade ou a formação dos estados. 

Cada uma destas escalas são articuladas com ênfase em conteúdos 

relacionados com a Geografia escolar para além da sala de aula. Ensinar a 

África na atualidade pode-se abordar países ou regiões como um todo 

inseridos no meio-técnico-científico-informacional.  

Práticas que tragam uma abordagem dos meios naturais e das ações 

humanas neles desenvolvidas, das organizações políticas e econômicas da 

África, do intercâmbio entre as diferentes civilizações, da densidade e da 

mobilidade populacional, dos fatores climáticos e pluviométricos, das redes 

hidrográficas (lençóis, rios e demais regimes fluviais), das diferentes regiões 

biogeográficas (paisagens e solo), da  utilização dos recursos minerais e 

vegetais, entre outros. Isso porque existem diferentes temas e discussões, de 

variada relevância a depender do contexto, no campo da didática geográfica.  

Nesse intento, consideramos que existem amplos recortes, ângulos e 

escalas em que este Caderno Olhares Docentes trará exemplificando as 

abordagens práticas na pesquisa-ação em Geografia do continente africano. 

 Nesta linha de reflexão concordamos com Monié (2007), quando este 

escreve a respeito da importância da Inserção Da África Subsaariana No 

“Sistema-Mundo”: Permanências E Rupturas. Abordando as redes econômicas, 

comerciais, financeiras e político-diplomáticas. Contextualizar didaticamente as 

definições dos limites territoriais coloniais, o controle e imposição das 

diferentes fronteiras africanas. Com ajuda das referidas discussões no campo 

do ensino e aprendizagem ousamos em propor uma educação que ajude a 

problematizar tal neocolonialismo no campo escolar.  

A proposta de Sequência Didática SD está com ampla liberdade 

estilística conectando com o tema da África na Geografia Escolar ou com o 
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Ensino de África na Geografia, das partes a sua totalidade. A principal 

motivação para esse formato, é dar vozes a professores e suas práticas 

antirracistas, incluindo suas experiências de ensino e aprendizagem que 

reflitam o berço da humanidade com afirma Ckeik Anta Diop. Sendo assim, 

assumimos o posicionamento do MEC/SEPPIR 2004 uma vez que ele se 

sustenta e serve como base e subsídio para nossas discussões. 

Normas  

A SD pode ser um texto autobiográfico, relato ou ensaio, reflexões, 

experiências ou trajetórias que tenham propostas de imagens, utilização de 

filmes, exercícios musicais, o uso de tesouras, papel, cores, desenhos e figuras 

diversas que combatam o racismo epistêmico. Espera-se que a SD indique 

temas e argumentos desenvolvidos e apreendidos em sala de aula.  

A formatação a ser seguida é alinhamento justificado, espaço entre 

linhas simples e entre parágrafos de 0,6 pt, fonte Arial 12, margens superior, 

inferior e laterais de 2 cm, entre 8 e 12 páginas. O texto deverá ter entre 06 e 

08 páginas, sendo entre 2.500 e 3.000 palavras em português.  

Legendas, tabelas com tamanho 10 Arial. Imagens, tabela, quadro, 

gráfico, apêndices e anexos, estes devem ser inseridos diretamente no corpo 

do texto, mantendo-se apenas os documentos estritamente necessários para a 

compreensão do leitor.  

Envio até 10 de julho para  africageoescolar@gmail.com 

Os textos selecionados serão publicados em setembro no Caderno 

Olhares Docentes na revista https://africaeafricanidades.online/ 
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