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negritude e no Afrobeat, focos de resistência à 

opressão capitalista branca. Finalmente, 

fundamentado no pensamento de Moore e 

Oliveira, precisamos postular um novo significado 

para concepção do mito da cor cubana e da 

democracia racial, ideologias eurocêntricas, que 

baseiam suas teorias na igualdade entre os 

homens, no entanto, nessa concepção de mundo 

não será possível corrigir as desigualdades sociais. 

Pois para obtermos uma significativa equidade 

social se faz necessário tratar iguais como iguais e 

desiguais como desiguais. 
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Apresentação: 

 
Iniciamos nossa produção pedagógica, com a contextualização do 

tema aos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual 

Antônio José Reis, fundamentado no projeto de pesquisa do professor PDE 

de filosofia, no conteúdo estruturante de filosofia política; na seguinte linha 

de estudo: Etnocentrismo e racismo (rejeição x respeito; relações de poder).  

Infelizmente, vivemos num país onde a voz dos negros é silenciada, 

sua contribuição é negada, sua identidade é descaracterizada com 

constantes ataques da elite dominante aos processos conscientes de 

pertencimento da população negra a diversidade cultural brasileira.  Essa 

situação de exclusão poderia ser ilustrada com a afirmação de Elie Wiesel, 

prêmio Nobel da paz, que diz o seguinte: “O carrasco mata sempre duas 

vezes, a segunda pelo silêncio”. (MUNANGA, Apud MOORE, 2012, p.13).  

O movimento negro sempre contrapôs a essa política de exclusão e 

após décadas de lutas conseguiu pelo Ministério da Educação a 

promulgação da lei 10.639/03, que mediante a tal circunstância admite a 

ausência na educação brasileira de conteúdos de base africana. A 

Educação deve ser pensada como referência para a construção de um 

conhecimento, com conceitos dignos e respeitosos para a alteridade 

cultural de um povo, no caso da população negra brasileira. A partir disso, 

esse trabalho propõe uma alternativa para analisarmos a possibilidade de 

constituição, definição de um referencial filosófico negro e pardo para 

pensar a sociedade brasileira. A ancestralidade africana permeia tempos e 

espaços distintos, isso permite a organização das culturas, leituras de 

mundo e transformações. Na cultura africana essas variantes religiosas 

potencializam conhecimentos que (OLIVEIRA, 2006.) sintetiza e utiliza para 

inserir no universo do pensamento filosófico, possibilitando na obra 

Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia 

afrodescendente, a compreensão de parte dos conhecimentos de matriz 

africana no Brasil e na África.  

O conhecimento africano é fundamentado na diversidade, no respeito 

mútuo, na diferença, sendo extremamente inclusivo e permeável a todas as 

manifestações humanas em harmonia. Com isso, uma cosmovisão africana 
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permite uma dialética das sociedades africanas, perpassando pelas 

religiões de matrizes africanas, pela natureza cultural e das sociedades 

afrodescendentes. Permite ainda, desenvolvermos, um material 

imprescindível para o entendimento e reflexões sobre o universo da 

identidade brasileira, que servirá de base para referendar os debates 

políticos da atualidade, para saber quem somos nós e quais aspectos 

fenótipos temos e as relações que possuímos com o passado, presente e 

futuro. Assim, temos a oportunidade de trazer à luz, como retorno, uma 

verdade desconhecida, desconsiderada, marginalizada. O racismo que 

vigora no Brasil é estrutural, fundamentado na falta de oportunidade da 

população negra, esses não tem acesso a altos cargos, com salários 

compatíveis, por isso geralmente encontram-se em situação 

financeiramente difícil, de vulnerabilidade social. 

Infelizmente, parece que estamos presos a um círculo vicioso, os pais 

são discriminados no mercado de trabalho não conseguem pagar escola de 

qualidade para os filhos (a grande maioria da rede particular) e são 

obrigados colocá-los em escolas públicas; esses por sua vez recebem 

educação inferior e não conseguem entrar na universidade, mais uma 

geração de jovens negros sem educação superior entra no mercado de 

trabalho com baixos salários, inferior ao dos brancos e acaba colocando 

filhos na escola pública.  

Essa é a forma mais invisível do racismo, porque não tem como culpar 

ninguém pelas falhas no sistema, as pessoas sentem-se envergonhadas 

pensando que não tiveram acesso a uma formação educacional adequada 

pela sua incapacidade e não pela falta de oportunidades que já vem sendo 

tiradas a mais de quatro séculos e as ações afirmativas visam acabar com 

esse que é uma das piores formas de racismo estrutural, a política 

neoliberal reforça essa forma de racismo, quando se implanta um sistema 

de ensino-aprendizagem fundamentado nas competências e habilidades, ou 

seja, numa política de meritocracia, colocando a culpa nos negros e pardos 

pela falta de acesso e permanência no sistema de ensino.  

Por outro lado, se enganam aquelas pessoas que pensam que com a 

implantação do socialismo a questão racial estaria superada, com o mito 

que não havendo classes sociais não existiria mais desigualdade social. O 
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problema principal seria desconsiderar o fato que os desiguais não podem 

ser tratados como iguais, infelizmente vivemos num modelo de pensamento 

que privilegia a dicotomia, o dualismo. Deste modo, na filosofia ocidental 

não existe espaço para o diferente, o múltiplo, para o pluralismo cultural. 

Assim, para corrigir tais distorções e diminuir as desigualdades faz-se 

necessário uma política de equidade, de inclusão étnica-social.  Devido a 

esses aspectos citados acima, a situação em Cuba não é diferente, país 

que aderiu ao marxismo e nem por isso deixou de implementar uma política 

racista e excludente com relação ao povo negro, com veremos adiante. 

Para Moore, depois de mais de 50 anos da revolução, existe um 

problema em seu país que necessita ser resolvido. O mesmo grupo desde a 

época da revolução, ou seja, os mesmos espanhóis e seus descendentes 

ainda governam. O monopólio do poder se expressa nos dados que 

mostram ser Cuba um país com aproximadamente 75% das pessoas 

negras e, dessas menos de 9% são dirigentes, e quando o são, isso ocorre 

em cargos de 2ª categoria. Logo após a revolução houve uma sumária 

exclusão (eliminação da elite negra) dos negros nos cargos de 1ª categoria, 

estes foram ocupados integralmente por brancos, assim, todo o grupo 

dominante em Cuba é de uma elite branca, marxista até os dias de hoje. 

Esses praticam três tipos de racismo: o institucional, o retórico e o pior de 

todos ao negar a existência do racismo vigente. Moore enfatiza, a polêmica 

sobre essa questão não gira em torno de Fidel Castro, pois a Revolução 

não foi feita só por ele, mas pelo povo cubano que é majoritariamente 

negro, que por mais de três séculos lutou pela liberdade, que participou de 

várias insurreições, que lutou em três guerras pela independência da 

Espanha quando 85% à 90% dos soldados eram negros. Um exemplo disso 

foi a guerra civil em Cuba de 1912, onde os negros foram massacrados, 

milhões foram mortos, inclusive a elite negra que surgiu na luta pela 

independência de Cuba perante a Espanha. Deste modo, para Moore a 

revolução cubana é a soma de todas as lutas do povo no processo de 

independência e nisso vai além do nome de Fidel Castro e no mínimo 

deveria poder participar daquilo que foi fruto sua luta. 

Quando Moore chegou ao Brasil, precisamente em Salvador era 

recebido sempre com a mesma pergunta: Você é a favor ou contra Fidel 
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Castro? E o mesmo se recusa a responder ou falar sobre isso, pois a 

discussão supera e muito tal questão. Para ele Fidel é um político genial e 

tem seus méritos e que não podem ser negados. Mas a discussão é outra, 

ele discorda do tipo de sociedade e ideologia implantada por Fidel em 

Cuba, o modo totalitário como governa o país.   

Com relação ao Marxismo Moore afirma que era marxista até descobrir 

que esse sistema não resolvia a questão racial, e o pior, é indiferente em 

relação a essa. Portanto, a conclusão que chegamos é que o racismo 

transpõe qualquer sistema de governo, sua superação deve ser uma 

política de estado, pois é praticado em países de esquerda ou de direita, 

socialistas ou capitalistas, onde são cristalizadas ideias, silogismos, falácias 

que colocam os negros numa situação de inferioridade com relação à elite 

branca, tanto aqui, como em Cuba, país de nosso autor. Carlos Moore nos 

chamou a atenção para investigar o tema.  

De acordo com o pensamento de Oliveira, os elementos estruturantes 

das sociedades africanas, antes da dominação europeia possuem 

condições de vivenciar essa cultura com autonomia, considerando 

influências externas e rupturas internas. Quando identificamos esses 

elementos e analisamos cada um deles, percebemos que na África, existe 

uma estrutura comum que fundamenta a organização social, política e 

cultural. Elementos que compõem a cosmovisão africana e, apesar das 

mudanças e rupturas, seguem estruturando as concepções de vida dos 

negros africanos e afro-brasileiros após a Diáspora negra.  Esses 

elementos são: universo, força vital, palavra, tempo, pessoa, socialização, 

morte, família, produção, poder, ancestralidade e religiões africanas. 

Elementos que são complementados na África Negra, ao sul do deserto do 

Saara, como predominante a filosofia banto, que segundo Oliveira 2006, 

povo esse que soube viver os princípios que fundamentam a Cosmovisão 

Africana, ou seja, a integração, a diversidade e ancestralidade. 

Após esses breves comentários, vamos preparar o ambiente da sala 

para ensinar a filosofia numa cosmovisão africana. Como fazer? As 

carteiras e as cadeiras serão colocadas no fundo da sala, com o professor e 

alunos sentados em círculo, assim será trabalhado a circularidade africana, 

a ancestralidade, o tempo, o espaço, a religiosidade, o respeito, elementos 
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essenciais para compreender aspectos históricos e filosóficos da cultura 

africana. Retomando a filosofia da Grécia Antiga e seu modo de ensinar a 

mesma, vamos utilizar o ambiente externo da sala de aula, onde se 

filosofava nos corredores, nos passeios e qualquer espaço era propício para 

realizar tal atividade e que qualquer pessoa poderia filosofar, fazia-se 

filosofia em praça pública, na antiga Acrópole de Atenas, nesse espaço 

vamos analisar o pensamento da questão racial na antiguidade. 

Atualmente, considerando “o chão da escola”, a filosofia da práxis, 

onde muito filosofamos, será utilizada a sombra das árvores, integrando o 

homem e a natureza, elementos essenciais na filosofia africana; 

aproximando Grécia, num primeiro momento e África neste último. A partir 

disso, com o intuito em descobrir elementos similares na cultura africana e 

greco-romana, estudando autores previamente selecionados e suas 

atitudes racistas e preconceituosas, tanto na antiguidade em Aristóteles e 

Platão; bem como na modernidade em Hegel, Mark e Engels. 

Na UNIDADE I: será apresentado, nosso autor “Carlos Moore”, com o 

objetivo de aproximar sua teoria desconhecida pelos alunos, com a realidade 

desses, elementos necessários para compreender a temática. Fazendo uma 

analogia entre Cuba, Brasil e Nigéria. Para realizar essa atividade, o professor 

apresentará a vida e obra do autor (biografia) e a observação em um ângulo 

oposto permitirá conhecer Féla Kuti, de quem o biógrafo é o próprio Moore. 

Ressaltar-se-á a importância desse artista que utiliza a música como arma na 

denúncia da violência praticada pelos governos militares na África, 

especialmente na Nigéria, seu país de origem, ressaltando as formas de 

resistência dessas personalidades perante o sistema racista existente na 

América e na África. 

Na UNIDADE II: Através de mapas do continente africano antes do 

século XVI e atuais, com seus reinos e impérios, construiremos um jogo 

pedagógico intitulado “Uma viagem sobre o continente africano”, cujo objetivo 

será levar os alunos a compreender a dinâmica africana de concepção de 

mundo, inversamente daquela ensinada na escola atualmente, com seus 

principais reinos e impérios. Com ênfase aos aspectos políticos, culturais, 

sociais e econômicos, trazendo-os para a atualidade. Nesse jogo teremos 

regras que serão previamente explicadas aos alunos, ganha o grupo que 
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conseguir percorrer o continente africano com mais eficiência e rapidez, 

superando os obstáculos, desvendando os enigmas, respondendo as questões 

propostas pelo professor. O campeão receberá como prêmio uma muda de 

camélia branca, a árvore dos abolicionistas e juntamente com os demais vão 

escolher um local no pátio da escola para plantá-la, para dizer que nesse 

espaço os negros são bem vindos e que a diferença aqui vem para somar e 

não para dividir. 

Na UNIDADE III: mediante um mapa conceitual, que servirá para 

organizar e sistematizar os conteúdos, esse será em forma de teia de aranha, 

veremos que na cultura africana os temas, os conceitos, as coisas se 

equivalem e tem a mesma importância, são complementares e necessitam 

estar em harmonia para equilibrar a força vital de cada pessoa. Deste modo, 

sempre que algum membro da comunidade morre ocorre um desiquilíbrio da 

Força Vital e somente nos rituais de funeral essa energia é renovada e volta 

para a comunidade. O respeito, a valorização da ancestralidade, o culto aos 

orixás relaciona o tempo passado com o vivenciado no presente, sem 

projeções para o futuro e que se forem feitas serão no máximo de dois meses. 

Para entender essa concepção de vida e de mundo, precisamos compreendê-

los nessa perspectiva e esse é o modo africano de significar o mundo e tudo 

que existe nele, essa é a concepção filosófica africana. O mapa conceitual será 

representado pelos doze conceitos fundamentais citados acima e 

complementado pelos três elementos da filosofia banto. Nosso objetivo nessa 

atividade será mostrar que é possível filosofar mediante a cultura africana, 

produzir um material específico, fundamentado na cultura africana que é 

inclusiva, que aceita o diferente, o múltiplo, que não tem problema em trabalhar 

com a diversidade, já que esses elementos servirão de base para construir o 

todo. E, ainda, suprir uma lacuna deixada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, inserindo-os no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas e na 

sua matriz curricular a História e Cultura Afro-brasileira e Africana, no conteúdo 

estruturante de Filosofia Política. Portanto, a cultura africana foi excluída dos 

conteúdos escolares ou sofreu uma aculturação, colocando-a em segundo 

plano, quando o mundo ocidental elegeu a filosofia eurocêntrica para explicar o 

cosmo, o homem, Deus e tudo que nele existe. Portanto, o desafio seria dar 
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novos significados, trazer mais versões sobre aquilo que possui um único 

significado, unilateral, parcial, elitista e excludente. 

Na UNIDADE IV: investigando questões ligadas ao sistema capitalista 

e ao socialista, veremos como “o mito da democracia racial” no Brasil e “mito 

da cor cubana”, em Cuba, retiram o direito dos negros de discutir as questões 

sobre o racismo. 

 Com a legitimação de tais mitos, o assunto é silenciado, em função de 

um projeto maior, ou seja, os negros mediante seu trabalho constroem as 

bases do desenvolvimento capitalista, que posteriormente serão superadas no 

marxismo-leninismo, um mal necessário para a implantação do comunismo. 

Assim, em ambos os sistemas, existe o interesse em transformar o negro em 

mercadoria, resultando com isso na sua coisificação, nadificação ou reificação, 

esse tema será ilustrado com a música a carne com interpretação de Elza 

Soares, analisando a letra os alunos responderão algumas questões, sobre a 

influência da escravatura na vida dos negros e pardos no Brasil e em Cuba,  

em termos filosóficos vamos analisar como Aristóteles aborda o tema da 

escravidão e se essa posição tem relação ou não com o assunto proposto. A 

partir disso, com os dados coletados nas discussões do debate filosófico, 

realizaremos atividades adequadas à temática como um Jornal Classificado 

para ilustrar a temática da visão do negro como mercadoria.  

Na UNIDADE V: Realizaremos uma análise e interpretação do poema: 

“O filósofo e o preto velho”, que se encontra também disponível em vídeo na 

Internet de autoria de Ronaldo Figueira, para trazer a seguinte reflexão: o que 

possui mais “valor” o conhecimento filosófico ou conhecimento popular?  

Objetivo: trabalhar a oralidade em contraposição com a escrita. A oralidade que 

é algo tão importante na filosofia africana e seus diversos conceitos de 

verdade, reproduzindo o papel dos griots africanos que embaixo de um baobá, 

contavam a história dos antepassados africanos, aqui se justifica a importância 

de trabalhar o ambiente para as aulas de filosofia africana, fazendo-a de um 

modo africano. Um provérbio africano ressalta isso ao dizer que: "Enquanto os 

leões não contarem sua história, ela seguirá sendo contada pelos caçadores.”   

Na UNIDADE VI: O objetivo dessa atividade será abordar a questão 

racial e a indiferença de Marx e Engels referentes ao tema, para isso a turma 

realizará um seminário com as discussões, reflexões e aprofundamento do 
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assunto. Para isso os alunos serão divididos em grupos, de quatro ou cinco 

integrantes e, cada grupo escolhe um assunto selecionado pelo professor, na 

obra de Carlos Moore: O marxismo e a questão racial: Karl Marx e Friedrich 

Engels frente ao racismo e à escravidão. A discussão filosófica estará pautada 

no tema, com um debate de possíveis atitudes racistas ou não de Marx, Engels 

e demais filósofos abordados pelo autor nessa obra.  

Na UNIDADE VII: A avaliação do projeto PDE, estará fundamentada 

nas DCES (Diretrizes Curriculares Nacionais) e no pensamento de Mathew 

Lipman, iniciando a preparação do ambiente da sala de aula e fora dela, algo 

propício para a investigação filosófica e que faz ainda mais sentido quando 

abordamos Filosofia Africana, com ênfase numa educação para o bem pensar 

ou numa outra perspectiva como nesse caso, propiciando uma cidadania 

responsável, visando uma formação integral do aluno. A partir disso, 

constroem-se um grande círculo, possibilitando que todos possam estar de 

frente um para o outro, permitindo ouvir atentamente, fazer questões e 

também, por outro lado, possibilita trabalhar a circularidade africana, essencial 

para compreender sua religiosidade. Com o ambiente devidamente organizado, 

faremos a leitura dos textos, que pode ser desde uma poesia até um tema 

jornalístico, as habilidades que buscamos seria desenvolver a oralidade, a boa 

argumentação baseado no diálogo entre os alunos mediados pelo professor. 

Deste modo, cada aluno terá a oportunidade de fazer uma pergunta sobre o 

tema, após a sua leitura, simultaneamente o professor irá anotar no quadro, 

essas questões serão agrupadas em temas pelo grupo, que depois de 

selecionados pelo próprio grupo serão debatidas. Caso ocorra somente uma 

pergunta no tema, os alunos escolhem mais um tema e aprofundam o debate 

filosófico. Assim, juntam-se as questões dos alunos, mas as questões 

propostas depois pelo professor e inicia-se a diálogo investigativo e finaliza-se 

a discussão filosófica deixando em aberta no final do tempo pré-determinado, o 

não fechar dará possibilidade dos alunos pensarem por si próprios e tirarem 

suas conclusões sobre o tema. Essa metodologia será utilizada em todas as 

atividades temáticas, sempre haverá tempo pra reflexão dos assuntos 

relacionados ao autor, seus conceitos; na análise das músicas também 

utilizaremos as mesmas dinâmicas e na resolução dos exercícios da unidade 

temática. Assim, abordaremos o continente africano em alguns de seus 



13 

 

aspectos históricos e filosóficos. No sentido de denúncia quando relacionado a 

atitudes racistas praticados em Cuba, Brasil e na África. E, por outro lado, 

ressaltando de forma altruísta e positiva a resistência de negros como: Féla 

Kuti, Aimé Cesaire, Carlos Moore, Abdias do Nascimento, dentre outros que 

não se curvaram ao discurso eurocêntrico e construíram um modo próprio de 

manter a identidade étnico-racial viva. Os alunos serão avaliados 

individualmente e em grupo, na participação no debate, construção de 

conceitos, feitos na coletivamente ou individualmente, formando uma pequena 

comunidade de investigação. 
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2. UNIDADE I: Carlos Moore: Vida e Obra 

 

2.1 - Introdução ao Tema 

 
Uma das características marcantes da personalidade de Carlos Moore 

encontra-se descrita na asserção logo abaixo: 

 “(...) Sou um pensador livre, já não há um regime capaz de me 
intimidar. A dignidade humana é o meu sonho e não o entrego 
nas mãos de nenhum tirano ou de nenhum partido. Um 
intelectual tem de assumir um compromisso de verdade (e não 
do poder) com a sociedade. Pertenço à África. Saímos daqui 
acorrentados e ainda continuamos prisioneiros.” (ANDRADE 
apud CARDOSO, 2010). 

Autor que sempre se posicionou contra as injustiças praticadas contra 

os negros em Cuba, visto que o marxismo-leninismo não deu conta superar a 

questão racial, foi indiferente a situação dessa maioria populacional, que 

mesmo após a revolução socialista, os negros de seu país continuaram 

vivendo uma situação de exclusão social. 

 As duas obras de Moore que iremos abordar no presente trabalho PDE 

são: Marxismo e a questão racial: Karl Marx e Friedrich Engels frente ao 

racismo e à escravidão no Brasil; e, Racismo e sociedade: Novas Bases 

Epistemológicas para entender o racismo, obras que chegaram ao nosso país 

só depois de quase 40 anos após sua publicação na França e na Inglaterra. 

Porque será que essas obras chegaram ao Brasil somente com a criação da lei 

10.639/03, a promulgação do estatuto da igualdade racial, com as ações 

afirmativas e tantas outras questões que abordam o tema diversidade étnico 

racial. Assim, para Santos, responsável pela apresentação da primeira obra 

afirma que essa vem para enriquecer o debate sobre o antirracismo no Brasil, 

possibilitando a construção de uma epistemologia de superação do racismo e 

do eurocentrismo contidas na maioria das reflexões consideradas de esquerda 

e progressista. Em relação a Racismo e Sociedade, Kabengele Munanga nos 

diz que essa obra surge com o propósito de revelar e ensinar coisas nunca dita 

entre nós sobre as origens mais profundas do racismo na humanidade, 

contrapondo-se aos discursos da academia e da imprensa que desqualificam 

as demandam do movimento negro escolhendo o que é bom ou ruim para os 
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negros, vistos como objeto de pesquisa e não sujeitos. Mediante inúmeras 

fontes bibliográficas Carlos Moore constrói seu discurso que recoloca a 

problemática da gênese histórica do racismo e nega se atribuir o racismo ao 

conceito biológico de raça ou ligado a escravização dos africanos. Pelo 

contrário, atualmente esse se legitima a partir de um dado universal o fenótipo 

algo bem mais antigo que nossa colonização e da hegemonia ocidental sobre o 

mundo. 

 

2.2 - Carlos Moore: Vida e Obra 

 
Carlos Moore nasceu no dia 4 de Novembro de 1942 em Camaguey, 

Cuba. Etnólogo, cientista político e jornalista, doutor em Ciências Humanas e 

doutor em Etnologia pela Universidade de Paris. 

Sai da ilha de Cuba na adolescência, quando se muda para Nova York, 

nos Estados Unidos. Nesse país teve grande influência de Maya Angelou, 

aprendendo muito sobre justiça racial e o pensamento intelectual negro. 

Nessa época, Moore tem um primeiro contato com o Brasil e 

especificamente com a Bahia, isso ocorreu quando o convidaram para assistir 

um filme brasileiro chamado: Orfeu Negro, de Cacá Diegues, sendo essa a 

primeira vez que viu no cinema um filme só com artistas negros, adorou. A 

partir dessa experiência extremamente agradável o Brasil e a Bahia sempre 

estiveram presentes em seu coração, gosta de tudo de nossa cultura, inclusive 

da música tema do filme que mais tarde descobriu ser de autoria de Dorival 

Caymmi. 

Anos depois volta a Cuba e participa do movimento revolucionário de 

Fidel Castro, concorda com os princípios revolucionários, no entanto, não 

concorda como foi tratada a questão racial em Cuba. Assim, por discordar do 

regime cubano é preso algumas vezes e acusado de defender o imperialismo 

norte americano, chamado de racista pelo regime de Fidel Castro. 

 Quando completou 21 anos com ajuda de diplomatas negros, deixa 

Cuba em 1963 e vai morar na França. Em Paris conheceu outros ativistas 

negros como o Senegalês Alioune Diop e o filósofo poeta da Martinica Aime 
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Césaire, fundador do movimento da negritude que revolucionou as relações 

raciais no século XX. 

 No Brasil, o movimento de negritude, teve como principal 

representante Abdias Nascimento, sendo essa negritude reelaborada pela 

juventude mundial no movimento Hip-Hop, cujo com o objetivo consiste em 

estabelecer sociedades mais justas.  

 Deste modo, o movimento negro serve de inspiração à todos aqueles 

que desejam uma mudança na sociedade na direção da cooperação solidária e 

o fim do racismo e qualquer tipo de discriminação. O filósofo Césaire afirmava 

que a negritude é um direito de todos e servirá para nos evolucionar como 

seres humanos e para estabelecer sociedades justas. 

Moore, como jornalista passa a trabalhar numa agência francesa de 

notícias. Com isso inicia, em Paris a sua vida acadêmica, formou-se doutor em 

etnologia no ano de 1979 e também em 1983 doutora-se em Ciências 

humanas, ambas na Universidade de Paris.  

No período de 1984 à 2000 foi professor visitante na Universidade 

Internacional da Flórida (EUA), Universidade do Caribe (Trinidade e Tobago) e 

Universidade Caribe Francês (Martinica e Guadalupe).  

 Finalmente, Carlos Moore vem morar no Brasil, em 2000, na cidade de 

Salvador, onde vive com a família até os dias atuais, aproveitando para 

escrever suas memórias e conhecer mais da cultura latino-americana. 

Carlos Moore também é autor da biografia de Féla Kuti, um músico 

extraordinário que desenvolveu o Afro-beat, um gênero musical resultado da 

fusão da tradição rítmica africana com a influência do funk e do jazz norte-

americano. Combinava guitarra, baixo e bateria num curve hipnótico fraseadas 

de metais empolgantes, no palco era um arraso, irresistível. Suas letras de 

músicas eram cantadas como um grito de guerra, desafiando os padrões da 

indústria fonográfica, com faixas extremamente longas, ocupando um lado 

inteiro de um LP e em toda sua carreira musical gravou 77 discos. Um 

manifesto político verdadeiro, que conseguia prender a atenção do público com 

músicas que duravam até 15 minutos. Com relação a isso Moore explica que 

na tradição musical africana não existe faixas de 1 a 2 minutos, são 

características da música ocidental. Geralmente, o africano quer entrar na 

música, ser levado ao êxtase. Assim, compara o tempo africano a um avião 
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que decola e toma um ritmo normal, navega e depois desce. A música africana 

é assim e Féla mantém sua estrutura que negou a mudar, preserva a 

originalidade dessa musicalidade. 

Cantava a indignação contra o imperialismo ocidental e o governo 

militar nigeriano, que o transformaram em inimigo público número um. Com 

relação à Obasanjo, ditador nigeriano, desafia-o publicamente, acusando-o de 

trapaças, pedindo para ser levado a um tribunal para mostrar-lhe as leis. Féla 

diz que o governo nigeriano é feito por safados e pede ajuda para cantar e 

contar, para denunciar esse governo, que é eleito por armação, de amigos dos 

amigos.  Num discurso de 25 minutos "International Thief Thief", sucesso de 

vendas quando era candidato a presidência da Nigéria, em1979.  Féla Kuti 

enfureceu as autoridades políticas colocando os nomes do vice-presidente 

da ITT Moshood Abiola e do então General Olusegun Obasanjo ao final de um 

discurso político, ou da música se assim o quiserem. 

A música é a metralhadora de Féla e cada faixa gravada tinha o efeito de 

uma granada atirada na direção dos militares. O governo nigeriano respondia 

sempre com uma forte repressão, o músico foi preso inúmeras vezes. E no 

episódio mais brutal desse confronto Féla teve sua comuna invadida por 1000 

soldados, mulheres foram estupradas, a casa incendiada e sua mãe atirada 

pela janela do primeiro andar e morreu meses depois. Mas nada disso fez Féla 

desistir mesmo depois desse ataque o músico seguiu em frente e chegou a 

lançar a sua candidatura à presidência do país que foi negada e o músico 

morreu em 1997, em decorrência da AIDS que ele recusou tratar por não 

acreditar na medicina ocidental.  

Após 14 anos de sua morte, o afro-beat parece conquistar mais espaço 

na cena musical da Europa, dos Estados Unidos e até no Brasil. É nesse 

contexto é que a biografia escrita por Carlos Moore chega ao país, cerca de 30 

anos depois de seu lançamento na França e na Inglaterra. 

Moore disse que conheceu a música de Féla na rua, na primeira 

semana que chegou a Nigéria. Na convivência com ele descobriu que esse era 

uma pessoa muito generosa, aberta, não se importava de onde as pessoas 

vinham, no tinha preconceitos. Acreditava no pan-africanismo, era alguém do 

mundo, sem fronteiras, acreditava numa nação planetária (não saldava 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Telephone_%26_Telegraph&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Moshood_Abiola&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olusegun_Obasanjo
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bandeira, hinos) uma visão avançada de humanidade, bem distinta da atual 

geopolítica mundial.  

Féla foi perseguido na Nigéria com muitos outros artistas talentosos de 

arte exuberante, em países de ditaduras sanguinárias. Com relação a isso, 

Moore fala que na África dos anos 70 havia ditaduras sanguinárias como 

também em outras partes do mundo, a ditadura do Brasil era aliada da 

nigeriana e ainda, existiam ditaduras no Chile, no Uruguai, Argentina e em todo 

continente latino-americano, aqui e lá no controle dos militares. Então, eles 

estavam matando milhões de pessoas na Argentina e na Nigéria. A mesma 

ditadura que havia conduzido a guerra civil na Nigéria que matou três milhões 

de pessoas e era esse tipo de governo que Féla combatia. Felá Kuti seria para 

os nigerianos o que Zumbi dos Palmares foi para os negros brasileiros, uma 

analogia indispensável se desejamos resgatar e fortalecer a raiz cultural afro-

brasileira e africana, oportunizando o surgimento de uma consciência altruísta 

em nossos alunos negros e pardos, trazendo uma das músicas mais belas do 

mundo, com o prefácio do livro sobre responsabilidade de Gilberto Gil. 
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2.3 – ATIVIDADES 

 

I - Encontrar no caça-palavras abaixo os vocábulos relacionados ao tema: 

E F G O N A I R E G I N J V A M X I B S   

U J G N L I B Y Y E G O J I A O N S M P   

E W I C K Y R O R R Z K F R A L Q I M P   

D M P W N N A V W B Y A X K Y R L K C A   

U E N Y N A S A F B R I F O P I A O I F   

T J F Y Z R I W T G S F J F T X M G M R   

I O U G L F L V O M G K A A U U O O T I   

R T S V V N C I O Z I R R M N L F A X C   

G I C U B A B M A V U E O A O G P N O A   

E E R F O B A U T D S P S N Q A O I V N   

N C V Q Y S P D A A L T T J Y B I M P A   

W N K P W T A T I W E E P V A U D I U Z   

P O C E B A I V J V N B X A M O O R E A   

C C O E B D Q J F Q I I O Z E X Y C A G   

G E M F W M I N Q Q N N B R S G M S L T   

Z R S T L J B A T U I H H M F Y S I K K   

R P I M B T N M C F S V I O U A O D U L   

M T C I Z J V V E F M A S O S Z X Y H D   

K P A Z R K Y T H O O D X U X Q F S S F   

L K R E U P L I Y Q M V E V A D K G F I   
 

AFRICANA – NIGERIANO – CUBA – VIDA – MOORE - ZUMBI 

BIOGRAFIA – DITADURA – DIOP – ETNOLOGIA – NEGRITUDE  

RACISMO – DISCRIMINAÇÃO –PRECONCEITO – BRASIL – 

MILITARES – MARXISMO – LENINISMO – AFROBEAT - 

COMUNAS 
 

 

 

Figura 1 – Leitura de João Batista Rodrigues Lopes 
 



20 

 

 3. UNIDADE III: Cosmovisão Africana: África antes da chegada 
dos europeus 

3.1- Introdução ao Tema 

 

Segundo Oliveira, a Cosmovisão Africana surge da análise da história 

da África, identificando sua dinâmica civilizatória e a formação de sua 

Cosmovisão. Pelo fato da África ser um continente muito extenso e com uma 

multiplicidade de expressões culturais, devido a isso, o autor optou em priorizar 

o estudo de três impérios que são eles: Gana, Mali e Songai, no período de sua 

existência do século X e XV. Portanto, quando esse se refere à África isso deve 

ficar claro.  

Os Impérios de Gana (X a XIII), Mali (XIII a XIV) e Songai (XIV a XV), 

todos localizados entre o Saara e o Sahel, do ocidente para o oriente. E, ainda, 

um império só surge politicamente com a decadência do outro, esses, 

geralmente, possui uma etnia hegemônica e a milícia da época. 

Por se tratar de um período histórico muito extenso a metodologia 

utilizada pelo autor será a macro-sociológica, enfatizando a macroestrutura, 

buscando os elementos estruturantes dessas sociedades numa perspectiva 

sócio-estrutural. Perpassando os três impérios de leste a oeste, dos séculos X 

a XV, sob o domínio de uma determinada etnia, considerando as conjunturas 

internacionais, indispensáveis para fornecer dados que possam explicar uma 

Cosmovisão Africana. 

Deste modo, não será realizada uma análise detalhada dos três 

impérios africanos, assunto suficiente para escrever um livro, segundo o autor, 

sendo o objetivo nesse caso somente de mostrar os elementos estruturantes 

que detectam a existência de uma unidade cultural na África antes da chegada 

dos europeus. 

 

3.2 - Cosmovisão Africana: África antes da chegada dos europeus 

 

 As três barreiras epistemológicas para realizar essa defesa seriam: 

Primeira, a teoria defendida pelo filósofo alemão Hegel, afirmando que a África 

não tinha história, sendo constituída por estruturas sociais tribais, sem grandes 
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transformações; Segunda, a barreira ideológica, que colocava o continente 

africano fora da história, afirmando que seus principais monumentos, 

manifestações culturais e estruturas arquitetônicas, que apesar de mostrar um 

desenvolvimento social e político considerável são obras de povos árabes, 

brancos de fora da África; a terceira e última, barreira epistemológica, está 

relacionada à miscigenação, defendendo que a obra dos impérios negros e 

seus grandes feitos culturais e políticos foram realizados por sujeitos 

miscigenados, não negros. Esse argumento serve de justificativa para dizer 

que a África do Norte, islâmica é mais civilizada que a África ao sul do Saara, 

sem influência branca, como atrasada, totalmente primitiva.  

Ainda com relação à mestiçagem no que se refere a pureza de sangue, 

Platão nos diz que entre os seres humanos, como em qualquer outra espécie 

de animal, a mistura provoca a perda de caracteres típicos de uma ou outra 

raça, deteriorando a todos. Assim, em sua obra: A República afirma o seguinte: 

Primeiro, que os melhores homens tenham relações sexuais com as 
melhores mulheres tão frequente quanto possível, enquanto o contrário 
deve dar-se com os homens e mulheres mais inferiores; e, segundo, que 
se é para o nosso grupo ser o de melhor qualidade, a descendência dos 
primeiros deve ser criada, mas não a dos últimos. E tudo isto deve ser 
feito sem q seja notado por outros a não ser pelos governantes, para que 
nosso bando de guardiões continue tão livre da discórdia quanto possível 
(Platão apud ISAAC, 2004, p. 124). 

 

Para superar essa visão preconceituosa dessas teorias racistas, 

Oliveira utiliza os argumentos KI-ZERBO (1980) que afirma que os 

historiadores europeus e africanos voltaram para uma pesquisa mais científica 

sobre a África e isso foi realizado de duas maneiras: 1) subjetiva: quando se 

busca encontrar uma identidade africana; 2) objetiva: com a independência de 

vários países africanos essas questões voltam ao cenário político. 

Assim, as análises dos três grandes impérios africanos fundamentar-

se-ão na discussão da tese da manutenção de uma cosmovisão africana que 

apesar de parecer longínqua em espaço e tempo é atual nas manifestações 

culturais dos afrodescendentes no Brasil 

Os aspectos históricos de cada um dos três impérios abordados, com 

suas particularidades políticas, econômicas e sociais serão analisados mais 

detalhadamente num jogo pedagógico “Uma viagem sobre o continente 

africano” representado por um mapa que terá a localização dos impérios, suas 
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principais rotas comerciais, suas riquezas naturais, manifestações culturais e 

dentre outros. 

O interesse aqui será abordar os aspectos filosóficos de uma 

Cosmovisão Africana, procurando trazer algumas questões para serem 

pensadas: Quais foram os principais interesses em se formar tais impérios? 

Porque nas regiões onde não temos presença islâmica formam-se cidades-

estados? 

Os impérios africanos surgiram como forma de resistência à expansão 

árabe, formando uma confederação de etnias que representavam as várias 

culturas organizadas em torno de um único império dominado politicamente 

pela etnia hegemônica no poder. No Império de Gana a etnia dominante é a 

Soninke, no Mali os Sossos, já no Songai não existe predomínio de uma etnia, 

mas uma estratificação em classes sociais. O curioso é notar que apesar da 

aparente unidade das etnias, existe uma pluralidade de concepções religiosas. 

A conversão ao islamismo quando ocorreu foi somente superficial pela elite 

branca, a população em geral manteve suas tradições religiosas, no Brasil a 

resistência ocorre com o sincretismo religioso. 

Nos locais onde não houve a presença islâmica, formaram-se cidades-

estados ou outra forma de organização social, com centros de poderes 

diversificados e descentralizados, no caso o povo do Sudão Ocidental 

respondia as condições históricas de acordo com as necessidades do 

momento. 

Na Cosmovisão Africana, natureza e política, poder e religião, estão de 

acordo com o princípio de integração, não existindo separação entre esses 

elementos que se comunicam e se integram. 

A integração social pode ser exemplificada na urbanização das cidades 

africanas, que não são antiecológicas, ou seja, seus palácios centrais situam-

se no meio das florestas sagradas e isso também pode ser percebido no tipo 

de organização social-religiosa, onde o sujeito não é individualizado, esse faz 

parte de um todo integrado. 

Nos ritos de iniciação (socialização) são coletivos, pois a construção do 

sujeito ocorre essencialmente no processo religioso. Esses rituais formam a 

pessoa coletivamente para a sociedade africana. Assim, a força sagrada 
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encontra-se na natureza representados numa sabedoria profunda. Com seus 

elementos (biorritmos) são determinados por essa conjuração. 

Nessa concepção de mundo não existe dualidade entre homem e 

natureza. Tudo está interligado em interação. O uno é todo e o todo é uno. O 

profano se manifesta no sagrado e o sagrado manifesta-se no profano. O 

tempo dos ancestrais é o tempo do passado e do presente, do agora. 

Com relação à educação o rei de Gana adotava os filhos de outros reis 

para prepará-los para o governo e serem seus conselheiros. Tratava-o como 

um pupilo treinando-o para o mando e o poder. Na lógica africana, o que para 

nós seria um sequestro ou inconcebível, educar o filho do inimigo, pelo 

contrário, nessa perspectiva ele não é destruído, mas valorizado em suas 

potencialidades. 

Temos diversos modelos de estrutura de organização política na África. 

As cidades-estados, os clãs (ypós) e a confederação de etnias presentes em 

Gana, Mali e também aparece em Songai. 

Nas cidades Iorubas a referência à ancestralidade é constante para 

explicar a origem de suas sociedades. Possuem uma forte autonomia. E, na 

região ao Sul de Sahel podemos encontrar elementos estruturais capazes de 

construir uma identidade étnica africana. 

Os chefes são escolhidos de acordo com uma linhagem de maioria 

matrilineares. Sendo o poder do Rei controlado pela comunidade, através de 

conselhos e sociedades secretas (Geledes). 

O comércio basicamente desenvolveu-se nas cidades-estados. Porém, 

isso não ocorreu em todas as regiões, nessas foi respeitada suas 

necessidades e características individuais, não foi imposto um modelo de 

organização econômico-social, admitia-se as diversas expressões organizadas 

no continente. Pois na Cosmovisão Africana valoriza-se a diversidade e não a 

imposição de um modelo a ser seguido como no ocidente. 

O poder é simbolicamente centralizado, nas monarquias, Obá (Rei) e 

nos chefes das aldeias de sua etnia. Mas na prática o poder é descentralizado, 

já que é dividido no interior das etnias que acatam o poder da etnia 

hegemônica. Poder que possui como finalidade promover o bem estar da 

comunidade e se isso não ocorrer pratica-se o regicídio, mecanismo utilizado 

para o controle social. A autoridade do Rei é preservada, unificando 
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simbolicamente a população, mesmo que na prática o poder é descentralizado 

entre as etnias que compõem o reino. A dominação legitima-se na 

competência, com a promoção da alteridade do outro, não, ao contrário com 

sua eliminação ou destruição. 

Ainda com relação a diversidade de organização política temos os Ibós, 

que organizam-se em torno de aldeias, com uma política de povoação, sendo 

cada aldeia autônoma, pois não existe um poder centralizado (estado). 

A partir disso, podemos constatar que nessa região havia uma grande 

complexidade de organizações políticas. Deste modo, quando no século XVI, 

os portugueses chegaram a Benim puderam reconhecera superioridade da 

urbanização das cidades africanas. Três séculos de comércio de escravos e 

sua estrutura política e desenvolvimento econômico estavam destruídos. 

Outro fato curioso que Oliveira coloca é que ao contrário que se pensa 

não foram a sociedades estatais que mais resistiram a colonização como 

poderíamos pensar. Ao contrário foram nas sociedades nômades que fizeram o 

enfrentamento, servindo como forte argumento para não valorizarmos somente 

a organização estatal, mas considerarmos também outras formas de estrutura 

de poder. Com isso nega-se o evolucionismo que considera o desenvolvimento 

linear que segue das sociedades nômades – primitivas – até as estatais – 

avançadas. Portanto, ao evidenciar a convivência de modelos políticos 

distintos, Oliveira, busca demonstrar que na Cosmovisão Africana existe 

espaço para a diversidade e singularidade das experiências do real, sem aderir 

ao evolucionismo, que valoriza o modo individual de cada organização política 

no contexto lógico cultural de cada grupo. 
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3.3 - ATIVIDADES 

I Assinale a alternativa correta: O continente africano sofreu (e ainda sofre) 

com várias políticas ditatoriais. Muitas delas foram financiadas por países 

europeus e pelos Estados Unidos. Um dos regimes mais violentos ocorreu    

no país de Féla Kuti, que se caracterizou por uma política violenta 

representada por uma ditadura negra racial imposta a população civil. Assinale 

a alternativa que corresponde ao país africano que foi palco dessa resistência, 

que teve como ícone o criador do Afrobeat. 

 a. Angola     b.  Nigéria    c. Gana    d. Zimbábue   e.  Mali 

 

II - De acordo com o mito da origem do Homem e do Cosmos pela grande 
Deus Maa Ngala, do Reino do Mali, Oliveira pretende demonstrar, mediante 
Ribeiro que (...)” O Homem é a micro síntese de todos os elementos que 
compõem o universo. Ele é um microcosmo”. (OLIVEIRA,2006, P.43). “Não 
havia nada, senão um Ser. 
Este Ser era um Vazio vivo, a incubar potencialmente Todas as existências 
possíveis (...)”. (RIBEIRO apud Oliveira, 1996, P.40-41). A partir disso, 
considerando que esse ser morava no tempo infinito, era o princípio de tudo, 
se chamava Maa e representava todos os elementos fundamentais de toda a 
existência. O ovo chocou e nasceram vinte seres para comporem a totalidade 
do universo que somados formariam as forças existentes de um possível 
conhecimento, no entanto, nenhuma desses novos seres possuíam a 
capacidade para ser o interlocutor do universo (kuma-nyon) que Maa Ngala, a 
princípio, tanto desejava. Novamente Maa Ngala pegou um elemento de cada 
um dos vinte seres, misturou tudo, mexeu bem, assoprou e criou um novo 
ser, o Homem, a quem honrou dando parte de seu próprio nome: Maa. Deste 
modo, esse novo Ser mediante a centelha divina do hálito de Maa Ngala e de 
parte de seu nome, continha algo de seu criador, podendo representá-lo, ou 
ainda, segundo os cristãos sendo sua imagem e semelhança.  Texto 
adaptado por João Batista Rodrigues Lopes. 
 

1- Nesse mito africano é revelada a origem de qual ser? Justifique. 

2- Como ocorre essa origem? Qual é a sequência de criação? 

3- Faça uma analogia do mito do deus Maa Ngala com o mito 

criacionista da origem do Universo? 

4- Qual é a relação de UNO e TODO nessa concepção de mito? 
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III – Complete as Lacunas com as palavras (Na África – No Brasil), de acordo 

com a situação dos ESCRAVOS:  

a) __________ integrava-se ao clã, família ou cidade-estado; 
b) __________ é coisificado, passando a ser tratado como coisa (res), 
explorado como um animal; 
c) __________ transformado em mercadoria ou instrumentalizado para 
aumentar o acúmulo de capital; 
d) __________como prisioneiro de guerra é integrado na dinâmica da etnia que 
dominou seu grupo de origem; 
e) ___________ tem um caso de um desses ter chegado à rei em uma de suas 
monarquias; 
f) ____________ é incorporado no sistema. 

      

IV – Leia atentamente o texto: Cosmovisão Africana: África antes da chegada 
dos europeus. Faça uma análise sobre os mapas da p. 28 e 113 de Oliveira, 
2006 e realize uma produção de texto: 
 

Reinos/Impéri

os Africanos 

Palavras-Chave  

Gana Localização – Período -  

Riqueza - Etnia 

***************** 

Mali Localização – Riqueza – 

Economia  

***************** 

Songai Localização – Família – 

Híbrido - Estratificação  

***************** 

Congo Localização – Ontologia 

Dinâmica – Pirâmide Vital 

***************** 

Quíloa Localização – Integração 

– Diversidade - Tradição 

***************** 

Monomotapa/ 

Zimbábue 

Localização – Integração 

-Diversidade - Tradição 

***************** 

 

 
 
 
 
 
 

V - Análise e Interpretação: O texto I foi escrito para um Curso sobre Filosofia, 

de 1830, pelo filósofo alemão Georg F. Hegel (1770-1831). Os textos II e III 

são do filósofo, antropólogo e educador Eduardo David de Oliveira, a partir 

deles, podemos afirmar: 
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1 – A África não é uma parte histórica do mundo. Não têm movimentos, 

progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isso dizer que 

a sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que 

entendemos precisamente pela África é o espírito a-histórico, o espírito não 

desenvolvido, ainda envolto em condições de natural e que deve ser aqui 

apresentado apenas como no limiar da história do mundo (HEGEL apud KI-

ZERBO, 1980, p.57). 

2- “(...) o continente africano fica fora da história. Ou seja, que os Monumentos 

e outras manifestações artísticas, assim como as Estruturas arquitetônicas que 

revelam um bom nível de desenvolvimento social e político na África, forma 

construídos por Povos não africanos e de preferência brancos advindos do 

ocidente (fenícios, persas, etc.), (OLIVEIRA, 2006, p.24 e 25). 

3 – “(...) diz que a obra dos grandes impérios negros e seus grandes feitos 

culturais e políticos realizados por sujeitos não negros (...)”. (OLIVEIRA, 2006, 

p.25).  

a) De acordo com os textos, identifique o trecho que está relacionado ao 

problema epistemológica da miscigenação, da ausência histórica africana e de 

caráter ideológico. 

b) Quais os argumentos são defendidos por Hegel? Qual é a concepção de 

civilização que se contrapõe a essa? 

c) Como é construída a ideologia de que a África fica fora da história? 

d) Qual das questões está relacionada a barreira epistemológica da 

miscigenação? Justifique. 

 
 

 

 
 

 

VI - Jogo Pedagógico: “Uma Viagem sobre o Continente Africano”. 
 
1 – Atividade: 

 Relacionar textos, imagens, personalidades, aspectos culturais, 

econômicos, políticos e sociais da África como pistas para superar os 



28 

 

obstáculos do presente jogo, ou seja, possuir os conhecimentos gerais sobre o 

assunto, para seu grupo ser o vencedor da prova. 

2 - Objetivo: 

 Através de uma atividade lúdica, desenvolver o interesse dos alunos 

pela temática, visando a ampliação do conhecimento desses sobre o 

Continente Africano numa relação entre África/Brasil e seu maior patrimônio, o 

povo. 

3 – Público Alvo: 

Alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Antônio José Reis – Ensino 

Fundamental e Médio, Toledo-PR. 

4 – Desenvolvimento: 

 Dividir os alunos em grupos com quatro ou cinco integrantes. 

 Formar colunas, cada grupo terá uma cor, para representar o 

continente africano, vamos ter um grande mapa no chão, o jogo 

será realizado com um dado grande e bonecos africanos, 

marcando o caminho que será percorrido pelo grupo no 

continente africano, todos os grupos saem da África do Sul pela 

esquerda (LARGADA), contornam o continente, sendo a 

(CHEGADA) em Madagascar.  A trilha vai passar pelos principais 

reino/império, com o objetivo de conhecê-los. 

 Cada grupo escolhe um assunto, (pré-determinado pelo 

professor) economia – política – sociedade – cultura (escolhido 

por sorteio), cada tema com uma cor. 

 O professor terá cartas nas mãos carta amarela (PISTA- 

perguntas), verdes (REGRA, exemplo: passa vez, avance uma 

casa, avance duas casas, volte para a posição anterior, avance 

três casas, perde duas jogadas), e vermelha (SURPRESA). A 

partir disso, o aluno joga o dado, e escolhe uma carta pista, 

questões que o professor possui sobre o assunto, acertou, 

avança, errou permanece onde está e o outro colega do grupo 

seguinte, responde, avança uma casinha se acertar, se erra não 

tem punição e depois joga seu dado. Se ambos os alunos não 

acertarem, o professor responde a questão. 
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 Ao sinal do professor, o primeiro grupo, definido por sorteio, 

caracterizado com camiseta da cor da equipe, distribuída pelo 

professor, inicia o jogo, escolhendo a “carta pista”, que depois de 

respondida vai para o tabuleiro, joga o dado (para saber quantas 

casas avança no jogo). “As cartas regras” só serão usadas no 

múltiplos de 5 e na casa 45 terá uma carta “surpresa”. 

 O jogo vai nessa sequência, até o final. 

 É campeão o grupo que chegar ao final em primeiro. A 

premiação será uma muda de Camélia: “A flor dos abolicionistas 

nos tempo tendo respondido o maior número de questões certas. 

”. 
 

 
Figura 2 – Vivaldo Simoneto. 
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4. Elementos constitutivos de uma Filosofia Africana 
 

4.1- Introdução ao Tema  

 

Os elementos estruturantes da sociedade africana, segundo 

OLIVEIRA, mostram que as sociedades africanas antes da colonização 

europeia tinham amplas condições de vivenciar sua cultura com autonomia, 

mesmo sofrendo influências estrangeiras e rupturas internas. 

A partir disso, pode-se afirmar que na África existe uma estrutura 

própria que sedimenta a organização social, política e cultural. Elementos 

necessários para compor uma Cosmovisão Africana e, mesmo considerando as 

transformações, contradições, seguem direcionando e estruturando 

concepções de vida dos africanos que após a Diáspora Negra foram 

espalhados pelo Mundo. Aproximando esses elementos de nossos alunos 

negros e afrodescendentes no interior de nossa escola. 

 

 

4.2 - Elementos Constitutivos de uma Filosofia Africana 

 

MAPA CONCEITUAL – “Teia de Aranha” 
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Figura 3 – Leitura de João Batista Rodrigues Lopes. 

 

UNIVERSO – de acordo com a concepção africana “o visível constitui 

manifestação do invisível. Para além das aparências encontra-se a realidade, o 

sentido, o ser que através das aparências se manifesta”. RIBEIRO, 1996, P.39.   

FORÇA VITAL – “refere-se àquela energia inerente aos seres que faz 

configurar o ser-força ou força-ser, não havendo separação possível entre as 

duas instâncias, que, dessa forma, constituem uma única realidade”. LEITE, 

(1984, P.34). 

PALAVRA – essa atua como criadora do universo, expressão da Força 

Vital, organizadora da esfera política, tanto em relação à comunidade quanto 

em relação ás famílias. Ela gera e movimenta energia, o que demonstra o seu 

poder de transformação. É constituinte de quaisquer atividades no tempo, seja 

ele sagrado ou profano. “É a energia primordial para o transcorrer da vida”. 

OLIVEIRA, (2006, P.48).  

TEMPO – nas sociedades africanas esse tem outra dimensão, 

comparando as sociedades modernas. Nas modernas é orientado para o futuro 

e nas africanas é orientado para o passado. Assim, como bidimensional, faz-se 

no presente, um longo passado e um futuro próximo. Passado que responde 

aos mistérios do presente, que possuí a sabedoria ancestral, sua verdadeira 

identidade, com isso os melhores tempos estão no passado, ao contrário das 

sociedades que projetam seus sonhos no futuro. Na sociedade africana temos 

duas concepções de tempo: “Sassa que constitui em si, uma dimensão 
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completa do tempo, incluindo futuro breve, presente dinâmico e passado já 

experimentado”. RIBEIRO, (1996, p. 52). Zamani - é tempo do mito, propicia 

firmeza e confere ‘segurança’. Todas as coisas criadas, vinculadas ás outras, 

encontram-se envolvidos pelo macro tempo. 

PESSOA – essa “(...) é resultado tanto de forças divinas como naturais. 

Sua essência está indissociavelmente ligada a divindades como os elementos 

da natureza. (...) síntese de todos os seres que compõem o universo (...) a 

pessoa é o resultado de uma ação coletiva. (...) a identidade do indivíduo é 

forjado no interior das tramas sociais. (...) da interação entre sagrado e a 

natureza, é o meio – ambiente social que ela encontra sua identidade”. 

OLIVEIRA, (2006, p. 55). 

SOCIALIZAÇÃO – para os africanos “(...) é o processo de formação 

dos indivíduos e suas personalidades de acordo com as normas 

tradicionalmente estabelecidas em sua sociedade”. OLIVEIRA, (2006, P. 55). 

Mediante os ritos de iniciação, que são coletivos e abrangem a todos os 

indivíduos da comunidade; sendo a formação da personalidade de 

responsabilidade da sociedade como um todo. 

MORTE – essa se apresenta como um desequilíbrio por excelência, 

pois promove a dissolução da união vital em que se encontram os elementos 

constitutivos do ser humano, estado esse que faz configurar a existência 

visível. LEITE, (1984, p.43). Assim, somente os ritos funerários são capazes de 

reorganizar rapidamente a comunidade, reestabelecendo o equilíbrio social. 

FAMÍLIA - A família negra é extensa, composta por muitas pessoas 

ligadas por grau de parentesco, podem ser matrilineares (maioria) e 

patrilineares. Mediante a configuração de parentesco que os direitos e deveres 

são institucionalmente transmitidos, baseado nos laços consanguíneos, 

transcendendo o espaço físico abrangendo a todos os indivíduos. 

PRODUÇÃO – “Os processos de produção são baseados 

essencialmente na suficiência destinada ao atendimento comunitário das 

necessidades vitais e específicas” LEITE, (1984, P.46). Para eles a terra é 

considerada uma divindade, o homem não pode apropriar-se da terra; ele pode 

somente ocupá-la, podendo somente transmitir para as futuras gerações. Os 

instrumentos de trabalho utilizados devem ter como matéria prima a terra e, por 

extensão, a natureza. Na produção africana não existe excedente, pois essa 
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visa somente atender as necessidades da comunidade. O elemento natural é a 

base para harmonizar a sociedade com o meio ambiente e com o meio social. 

O trabalho é feito em mutirão, onde os jovens trabalham mais que os idosos 

sendo organizado no limite territorial das famílias-aldeia, seguindo o princípio 

de ancestralidade. 

PODER – Vimos que na África, existe com ou sem estado. Mas o poder 

independente dele, pois, está concentrado nas unidades produtivas, nas 

famílias-aldeia. Pode estar representado na figura dos chefes de linhagem ou 

do rei. Mas em ambos os casos existem mecanismos reguladores. No caso de 

sociedades estatais esse é regulado pelos conselhos de família e de 

comunidade e nas sociedades de chefias de família, os encargos ancestrais 

são atribuídos a certos notáveis e ainda as gerações de iniciados que exercem 

as funções políticas. 

 

ANCESTRALIDADE  

 

“Quando Olorum procurava a matéria apropriada para criar o ser 

humano, todos os ebora partiram em busca de tal substância. 
Trouxeram diferentes coisas, mas nenhuma era adequada. Eles 
foram buscar lama, mas ela chorou e derramou lágrimas. Nenhum 
ebora quis tomar-lhe a menor parcela. Mas Iku (...) apareceu, 
apanhou um pouco de lama(...) e não teve misericórdia de seu pranto. 
Levou-a a Olódùmaré, que ordenou a Òrisàlá e a Olúgama que o 
modelassem, e nela Ele insuflou Seu hálito. Mas Olódùmaré 
determinou a Iku que, por ter sido ele a apanhar a porção de lama, 
deveria recolocá-la em seu lugar a qualquer momento, e é por isso 
que Iku sempre nos leva de volta para a lama.” RIBEIRO apud 
(Oliveira, 2006, p.62). 

 

 Não nos parece estranho que a filósofo pré-socrático Xenófanes de 

Cólofon, acreditava ser a terra o elemento material que era a causa de 

tudo e a partir disso, fundamenta sua cosmologia, de acordo com sua 

lógica, da terra (pó) viemos e a terra (pó) voltamos, animais e plantas, 

entretanto, quando se refere a África transforma-se em mito, mas para o 

pensamento ocidental é filosofia. 

Na África negra é constante a existência do culto aos ancestrais. Um 

culto que sintetiza todos os elementos da Cosmovisão Africana. Ou, segundo 

Oliveira, pelo contrário, é a Cosmovisão Africana que retira do culto aos 

ancestrais praticamente todos os seus elementos.  
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Desta forma, tudo que está relacionado a cultura negra ou fora dela 

está estruturado no culto aos orixás. Portanto, o culto aos ancestrais 

representa a Cosmovisão Africana, compondo as camadas mais importantes 

dessas sociedades, principalmente, feminino (Geledes), masculino (Egungum) 

e coletivo (Esa), quanto pela riqueza de funções que possuem os ancestrais.  

 

“Vivendo no tempo do passado, um tempo mitológico (zamani), os 
ancestrais interferem e participam ativamente na vida de seus 
iniciados e de suas comunidades, atuando e transformando o tempo 
sasa, construindo e restituindo a força vital (ou axé) de seus 
descendentes, fazendo com que a vida seja um continuun 
impregnada da energia dos entes sobrenaturais, que, em outros 
tempos, já foram ara-aiyê,  e que agora emprestam sua energia, seu 
ser-força,  às comunidades e seus membros, tornando o universo 
africano um universo impregnado de energia e força”. (OLIVEIRA, 
2006, p.65). 

 
    
 
 
     RELIGIÕES AFRICANAS 
 
 

As religiões africanas são comunitárias, tanto na sua concepção de 
vida, quanto na de universo. Priorizando o bem estar de todos os membros da 
comunidade. É uma sociedade onde não existem classes sociais, ou seja, os 
benefícios da religião e da religiosidade são para todos. A religião, a política e a 
economia estão interligadas formando um todo. Um todo que é administrado, 
priorizando a satisfação das necessidades dos membros, abrangendo a esfera 
sagrado e profano. 

Essas religiões são pragmáticas, visando uma harmonia social e 
espiritual, satisfazendo as necessidades imanentes e transcendentes da 
comunidade, se o povo passa fome, pratica-se o regicídio (o rei morre), uma 
maneira de controlar o poder real. Pois esse detém o poder político, militar e 
religioso. No entanto, esse se torna finito quando pelo fato da comunidade 
encontrar dificuldades, o rei é sacrificado, e o mesmo paga com sua vida pela 
responsabilidade social. Assim, o poder do rei está associado à religião e a 
produção, pois com a morte do rei a sociedade desiquilibra-se, pois esse 
representa o equilíbrio e a estabilidade da comunidade.  O período de transição 
do poder real é difícil, já que esse é o elo que harmoniza a comunidade. 
Quando a comunidade se harmoniza novamente, esse fato é festejado pelo 
povo, no entanto, isso ocorre também na instabilidade. Portanto, os resultados 
da religião e da religiosidade são medidos pelo bem estar da comunidade em 
geral. 

As religiões africanas vivem o tempo do passado, tempo privilegiado do 
preexistente. Com uma responsabilidade pré-estabelecida, deixar de cumpri-la 
representa a exclusão da coletividade e de seus benefícios, pois a socialização 
coletiva, por isso é o indivíduo que se exclui da coletividade e quando resolve 
se inserir novamente é aceito. 
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Essas estão baseadas no respeito aos ancestrais, sem isso não 
haveria religião possível. São personagens históricos transformados em 
antepassados divinizados pela comunidade, ou em aspectos naturais (rios, 
árvores, matas, etc.). 

As divindades podem ser masculinas, femininas e andrógenas, tendo 
entidades que representam o coletivo, a comunidade. De acordo com o 
princípio da complementaridade e o respeito ao diferente entre os gêneros 
todas as divindades são representadas de maneira, equitativa ou 
complementar. 

Todo o universo encontra-se inserido numa dinâmica religiosa, nos 
domínios da vida, produção cultura, vida privada versus pública, etc. 

Essa mantém a tradição para preservar a identidade do grupo, 
entretanto, quando necessitam mudanças no seu direcionamento para manter 
o bem estar da comunidade as mesmas são feitas. (...) “É a vida para a religião 
e a religião para a continuação da vida. Eis a fórmula da dinâmica cultural 
africana!” (OLIVEIRA, 2006, p. 68).  

 Outra característica da religião africana seria um conhecimento 
profundo da realidade social para manter o bem estar da comunidade. E, 
também da natureza, pois a comunidade depende dos elementos naturais que 
são fontes de vida. De acordo com um provérbio africano: “Sem ervas 
(natureza) não há orixás (divindades)”. (OLIVEIRA, 2006, p.69). 

Geralmente, as religiões africanas, respeitando a diversidade 
cosmogônica. Mas, mantêm uma estrutura que as unifica, divindade criadora 
do universo, dos homens e das divindades auxiliadoras, que gerenciam o 
mundo para o criador. Essas estabelecem as relações de poder nos artefatos 
dos antepassados que legitimam a moral e os costumes daquela sociedade. 

 Deste modo, em todas as religiões africanas existe um mito de origem 
(cosmogonia), rituais (sacrifícios, em relação com a natureza) e sacerdócio 
(reis ou cidadãos consagrados). Isso a caracteriza como religião. Afastando-a 
de qualquer tipo de preconceito, que gera barreiras epistemológicas que 
impedem a compreensão das religiões de matriz africanas. 

 Nas religiões africanas não existe bem ou mal, o que existem são 
energias construtivas ou destrutivas que buscam o equilíbrio espalhadas pelo 
universo. Para saber os malefícios ou benefícios dessas energias é importante 
saber como utilizá-las. Portanto, tudo que é bom favorece a vida na 
comunidade e tudo que é ruim dificulta essa vida, provocando um desiquilíbrio, 
quebrando a harmonia. 

As mulheres ocupam papéis muito importantes nas religiões africanas. 
São lideranças religiosas, políticas, principalmente nas comunidades 
matrilineares. São cultuadas como mães ancestrais nas comunidades Geledes. 
Representam a fertilidade, a fecundidade, envolvida nos mistérios de criação 
da vida, da morte, com um reconhecimento cultural e social. 

As personalidades históricas são cultuadas como ancestrais, 
recebendo cultos e templos. Isso mostra como os africanos valorizam essas 
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pessoas que dedicaram sua vida a coletividade, mostrando o respeito da 
comunidade possui pelos seus principais membros. 

A moralidade africana está relacionada ao bem estar da comunidade, 
isto é, coletiva, pensada a partir da comunidade. Ao contrário da moral 
ocidental que valoriza o acúmulo de capital pelo indivíduo, criando a 
desigualdade social. 

As religiões africanas adaptam-se melhor as comunidades 
camponesas, comunitárias e mais próximas ao Meio Ambiente. 

São Imanentes, relacionadas aos problemas concretos da sua 
comunidade, no cotidiano, tempo presente, sem projeção de futuro, que no 
máximo chega a dois meses do tempo de agora. Assim, o imanente é o vivido 
da comunidade, na sua coletividade, o social vivenciado num experimento 
concreto do real. 

A diversidade é um dos principais aspectos das religiões africanas, 
todos são acolhidos no continente do arco íris. Essa está liga a autenticidade, a 
legitimidade, que congrega e preserva tantas culturas de maneira estrutural 
que mantem a identidade do continente africano. 

Outro aspecto importante é a integração que complementa a 
diversidade, acolhendo os excluídos, impossibilitando a dominação. Gerando 
um bem estar social coletivo na comunidade, onde o uno e o todo são 
importantes, participando do processo dinâmico de integração.  

Segundo Oliveira, “A integração desses elementos demonstra como o 
universo funciona tal qual uma teia de aranha, onde tudo se relaciona com 
tudo, e a harmonia das partes depende da harmonia do todo”. (OLIVEIRA, 
2006, p.72). 

Podemos observar que existem estruturas comuns nas sociedades 
africanas que consideradas num âmbito religioso hegemonizam as práticas 
culturais desses povos. Por outro lado, num âmbito político-econômico e social, 
que apesar da muitas diferenças existe uma estrutura que sustenta a vida 
desse contingente negro na África. 

Esses princípios que regem os vários elementos dessa estrutura, onde 
fundamenta as teses que antes da colonização europeia existia uma 
Cosmovisão Africana. Com uma concepção de universo, tempo, pessoa, 
palavra, força vital, poder, produção, baseadas na ancestralidade. Somados 
aos princípios organizadores da sociedade como: princípio da diversidade, da 
integração, da ancestralidade, da complementaridade e o princípio comunitário, 
todos interligados como uma teia de aranha, buscando o bem estar social da 
comunidade. 
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4.3 – ATIVIDADES 

 

 I - Cinema filosófico  

 Sinopse – Vamos assistir ao filme: Cafundó é uma produção cinematográfica 

inspirada num personagem real saído das senzalas do século XIX: o Preto 

Velho João de Camargo. Desde jovem recebeu muitas influências religiosas, 

das religiões africanas, através de sua mãe, e do Cristianismo, através de sua 

sinhazinha Ana Teresa de Camargo e do padre João Soares do Amaral. 

Através dessas diversas influências, sua fé tornou-se uma espécie de 

sincretismo entre várias religiões, crenças e superstições que o levaram aos 

limites da razão e da fé. Drama, Brasil, 2006, 101min.; COR. Direção: Paulo 

Betti. Após assisti-lo, individualmente e/ou em grupo, vamos analisar a situação 

socioeconômica do personagem principal e a relação deste com religiosidade 

africana. Pesquise sobre a vida do Preto velho João de Camargo, enfatizando 

suas principais caraterísticas.  

A -Tarefa I: 

1) Introdução ao tema a ser abordado no filme, levantando questões 

retomadas após assisti-lo. 

2) Leitura da sinopse 

3) Exibição do filme Cafundó. 

4) Identifique as cenas relacionadas a religião africana, mais especificamente. 

5) Retoma-se a discussão iniciada no começo do filme, contextualizando com 

imagens do filme, relacionando com a Umbanda e Candomblé e o 

Sincretismo religioso. 

6)  Anote os principais pontos das discussões sobre o filme, leia o texto do 

caderno temático: Elementos constitutivos de uma Filosofia Africana e como 

atividade realize uma produção de texto de uma lauda sobre o tema.  

Tarefa II: 

 B- Faça a análise sobre um trecho específico do filme: Cafundó, em que João 

se encontra vivendo no limite entre a loucura e a fé, querendo seguir um 
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“desencarnado” encontra Exu. Com o objetivo de resgatar a representação 

simbólica de Exu um dos principais orixás africanos. 

A partir disso, responda: 

1- Qual é a representação de Exu na religiosidade africana? 

2 - Como são abordadas as questões do sagrado e do profano, bem e mal na 

cosmovisão africana? 

3 – Comente, qual parte do vídeo chamou a sua atenção? Justifique. 

Disponível em:  

<http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1171

5>. Acesso em: 27 Nov. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11715
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11715
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5. UNIDADE IV: O Mito da Democracia Racial e a Cor Cubana 

5.1 Introdução ao Tema 

  

  Infelizmente, o negro na sociedade brasileira ainda possui baixos 

salários, explorados principalmente no mercado de trabalho, realizando 

trabalhos que requer maior força física, com menor remuneração, geralmente 

possui poucos anos de escolaridade, engrossam o trabalho informal, que não 

lhes garante os direitos básicos de acesso à cidadania.  

Reportagens recentes mostram que em nosso país ainda existe trabalho 

escravo, sendo resgatados trabalhadores em condições precárias, 

principalmente nos estados das regiões norte e nordeste, em pleno século XXI 

essa realidade ainda é gritante, na música: “A Carne”, interpretada por Elza 

Soares. Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=p-ViyQFUd-U >. 

Acesso em: 30 Nov. 2013. 

Protesto, em forma de denúncia, utilizando a mesma arma de Féla Kuti, 

vemos a situação de marginalidade que os negros são submetidos em nosso 

país, a violência praticada, principalmente, contra a juventude negra que está 

sendo exterminada. A cor da favela, da prisão, da fome, herança de uma 

abolição que não cumpriu sua dívida histórica com essa população que 

representa mais de 51% de nossa população; cor bem diferente das 

universidades, dos clubes, dos restaurantes caros, dos carros de luxo. 

Na antiguidade, Aristóteles naturaliza a escravidão quando afirma que 

algumas pessoas nasceram para mandar e outras para obedecer, as primeiras 

com uma maior capacidade intelectual e as outras com uma predisposição 

física para realizar trabalhos mais pesados. A ideologia eurocêntrica legitimou 

essa verdade, sendo uma das inúmeras teorias filosóficas que nossos alunos 

negros e pardos estudam nas escolas brasileiras e paranaenses, que 

defendem tal tipo de argumento e se fosse ao contrário, seria justo? Vemos 

isso no vídeo: “Vista a minha pele”: Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM>. Acesso em 30 Nov.2013. 

 Assim, uma análise mais aprofundada sobre a temática se faz 

necessária e a educação é o caminho para corrigir (cotas raciais e sociais) 

http://www.youtube.com/watch?v=p-ViyQFUd-U
http://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM
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essa injustiça, O domínio da escrita vai empodeirar, esse povo com diz a 

relatora da lei 10639/03, a prof. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves, a titulação 

tem valor com uma boa escrita, senão seus projetos deixam de ser aprovados. 

Sabemos a importância da oralidade na cultura negra como veremos com mais 

profundidade adiante, por hora cabe ressaltar que a população negra, possui 

suas raízes fundamentadas na oralidade, que necessita se tornar documento 

escrito, o que vale na cultura burguesa ocidental, dando titularidade as terras 

quilombolas, certificando diplomas de nossos alunos negros e pardos nas 

universidades brasileiras, de preferência públicas. 

Este tema tem por objetivo mostrar a grande defasagem entre o 

número de negros formados e o de brancos no Brasil, uma dívida histórica 

acumulada em mais de quatro séculos e que necessita ser reparada. Diante 

desde fato, faz-se necessário desmitificar o mito da democracia racial, papel 

importantíssimo do movimento negro ao longo século XX, Lutas que resultaram 

na criação do estatuto da igualdade racial e também da lei 10.639/03 que 

introduziram nos currículos das escolas públicas de nosso país o ensino de 

História e Cultura Afro brasileira. Com efeito, o Ministério da educação propõe 

ações para implantar a legislação, juntamente com o movimento negro.  

E, por outro lado, relacionar com o mito da “cor cubana”, num sistema 

de governo marxista-leninista, que coloca em situação de igualdade, pessoas 

que estão em situações econômico-sociais de desigualdade, no caso a 

população negra, mesmo representando a maioria esmagadora da população 

em ambos os países.  

Quando a esquerda marxista-leninista assume o poder, na Revolução 

Cubana de 1959, a minoria burguesa composta por hispano-cubano negou-se 

a dividi-lo com a maioria da população, de origem negra, e serviu-se dessa 

ideologia da Revolução para ocultar a dominação racial e de classes. Nesse 

período, aproximadamente de 35 a 45% da população era majoritariamente 

negra.  

Em 1963, Fidel Castro propõe a reforma agrária e outras medidas, a 

situação inverte-se – cerca de 20% da população branca deixa de apoiar o 

regime, foge e de repente o regime encara uma maioria negra, com a qual 

desconsiderou e fica amedrontado.  
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A partir disso, o regime inicia uma perseguição brutal contra intelectuais 

negros que denunciavam o grave problema racial existente no país, como o 

historiador e etnólogo Walterio Carbonell, Carlos Moore, dentre outros. O 

regime trata tais questões com indiferença, dizendo que em Cuba vivia-se uma 

democracia racial, denominada de “a Cor Cubana, o que na prática era 

uma mentira. Assim, o governo cubano acusava essas pessoas de racistas e 

imperialistas, que estavam contra o regime, defendendo os interesses dos 

Estados Unidos e a exemplo da ditadura brasileira afirmava que todos eram 

iguais e em plena harmonia. 

5.2 - O Mito da Democracia Racial e a Cor Cubana 

 

“Diante do fato de sermos um país cuja constituição federal diz que 

todos nós somos iguais perante a lei (...).” (LOPES, 2010, p.200). “Se 

realmente isso é verdade, porque necessitamos da criação de um estatuto da 

igualdade racial, para garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades (...).” (SANTOS, 2010, p.148). Então, parece ser mito, afirmar 

que somos todos iguais? 

Começamos a responder a questão quando constatamos que de 

acordo com o relatório do PNUD, (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), 2002. No ano 2000 o número de alunos negros formados 

em nível superior nas universidades brasileiras é igual ao percentual de 

brancos formados em 1960. Assim, ocorre uma defasagem de 40 anos nos 

números de brancos e negros que terminaram o nível superior. 

Esses dados mostram a necessidade de discussões que permitam a 

desmitificação do mito da democracia racial. Portanto, é nítido que “(...) somos 

produtos de uma educação eurocêntrica, em função da qual podemos 

reproduzir consciente e inconscientemente, os preconceitos que permeiam a 

nossa sociedade”.  (LOPES, 2010, p. 200). 

A partir disso, temos a promulgação da lei 10.639/03, incluindo nos 

currículos escolares brasileiros do ensino fundamental e médio a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, ou 

seja, tais conteúdos devem constar obrigatoriamente no Projeto Político 

Pedagógico das escolas. 
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O Ministério da Educação, mediante ao SECAD, (Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), desenvolveu um Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana; produção de materiais didáticos; e apoio financeiro 

para a realização dessas ações.  

Entretanto, essas ações são questionadas pelos professores, que 

alegam a falta de material especifico na temática para ser trabalhado em sala 

de aula e de ainda, a necessidade de uma formação específica para abordar o 

assunto. 

Segundo Lopes, o MEC já distribuiu um milhão de exemplares da 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 2004 e com um vasto acervo de domínio público 

na Internet E, para aqueles que possuem alguma dúvida sobre os livros 

disponibilizados afirma que existe uma coletânea composta de 28 títulos, 

destacando-se, entre eles: Educação Antirracista; Caminhos abertos pela Lei 

Federal 10.639, de 2003; Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Raciais; Superando o Racismo na escola.  Assim, não justiça-se a alegação 

que não existe material didático sobre a lei que possam ser trabalhados com os 

alunos na sala de aula. 

Com relação à formação de professores para as relações étnicas e 

raciais o MEC disponibiliza três programas: o Programa de Ações Afirmativas 

para a População Negra na UNIAFRO (oferecendo cursos de formação inicial e 

continuada, criação de material didático e auxilio a estudantes); na 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que tem o objetivo de facilitar o acesso à 

educação superior por meio do ensino à distância e também incluir os temas da 

diversidade nas práticas educacionais dos   Sistemas de Ensino;  e o Brasil 

Quilombola, finalmente, esse visa valorizar as especificidades de cada 

comunidade, planejando ações para o desenvolvimento sustentável das 

mesmas. Concluindo: essas ações promovidas pelo MEC nas comunidades, 

podem ser solicitadas por todas as prefeituras mediante editais, que envolvem 

universidades federais e estaduais e ONGS. 

Na ilha de Fidel a posição política marxista-leninista foi também 

marcada com o mito cor da “cor cubana”, com discurso extremamente 
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demagógico. Na prática esse sistema baniu as 525 organizações negras do 

país.  

A principal liderança destas chamadas “sociedades de cor”, o sociólogo 

e revolucionário Juan Betancourt, que teorizara a questão racial cubana ainda 

antes de Fidel chegar ao poder, pediu então aos dirigentes uma discussão 

aberta sobre a situação dos negros em Cuba. Acabou exilado e com as obras 

que escreveu, proibidas.  

Parece que, nos regimes de esquerda (socialista) e de direita 

(capitalista), quando assumem o poder possuem comportamento análogo, com 

relação ao diferente, ao outro, a diversidade, no caso em questão dos negros, 

esses são explorados, escravizados, inferiorizados e sendo lideranças são 

exilados, eliminados de seu país quando reivindicam seus direitos ou 

questionam o “status quo”. 

 

5.3 ATIVIDADES 

 
II - Leia atentamente os cartazes e responda as questões: 
 

Jornal Negro Negros Oferecidos como Mercadoria – Classificados 
Africanos 

 
Nos anúncios, abaixo, encontramos algumas das características da escravidão na 
sociedade brasileira, durante o século XIX. Com base nessas informações, responda: 

 

 
                                           Fonte: Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/>. Acesso em: 27 Nov. 2013. 
 

“Escravo à venda. À rua do Carmo, 57, vende-se um escravo de cor preta, com 47 anos 
de idade, prendado e sem defeitos”. Publicado dia 4 de janeiro de 1881.  
  

1) Quais eram as principais características do escravo à venda? Qual dia, mês e ano 
a que o anúncio se refere?  

 
 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/
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Fonte: Disponível em:<http://blogs.estadao.com.br/>. Acesso em: 27 Nov. 2013. 

 

“Ama de leite. Quem precisar de uma, moça sadia e livre, dirija-se a esta tipografia que 
dará informações”. 4 de janeiro de 1876.  
 

2) Por que a ama de leite necessitava possuir boa saúde? Qual era a sua tarefa na 
sociedade escravocrata? 

 
 
 

 
                                                         Fonte: Disponível em:< http://clioblogdehistoria.blogspot.com.br/>. Acesso 

em: 27 Nov. 2013. 

 

 

Anúncio que oferecia recompensa por recuperação de escravos fugitivos.  

3) Qual era a recompensa oferecida a pessoa que recuperasse esse escravo fugitivo? 
 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/
http://clioblogdehistoria.blogspot.com.br/
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                                                                      Fonte: Disponível em:<http://blogs.estadao.com.br/>. 

Acesso em: 27 Nov.2013. 

 

“Escrava fugida. Desapareceu desta cidade em 9 de junho do corrente ano, a escrava 

Felicidade, de cor parda e idade de 19 anos, natural da província do Paraná, pés grandes, 

pernas um pouco arcadas, nádegas salientes, movendo muito com as ilhargas quando 

anda, boca desdentada na frente, cabelo carapinha, cortado a meia cabeleira, trajava 

nessa ocasião saia e papetó de cassa azul. Protesta-se com todo o rigor da lei, contra 

quem a tiver acoutado, e gratifica-se a quem apreendê-la e levar na cidade de Felix 

d’Abreu Pereira Courinho, em Mogy-Mirim a João Manoel Alfaya Rodrigues e na cidade de 

Santos a Alfaya & Filho”. Reclame publicado no dia 23 de agosto de 1883.  

4) Quais eram as principais características da escrava Felicidade? Como eram seus 
trajes? O que aconteceria a pessoa que lhe desse abrigo? Em qual local e a quem 
deveria ser levada quando capturada?  

Texto adaptado: João Batista Rodrigues Lopes. 

Disponível em: <http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php? 
evento=1&start=60>. Acesso em: 27 Nov. 2013. 

 

 

 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=60
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=60
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6. UNIDADE VI: Oralidade versus Escrita 

 

6.1- INTRODUÇÃO AO TEMA 
 

 O filósofo com toda a sua sabedoria, com muitas teorias acumuladas 
durante toda a sua vida. Depara-se com um preto velho, homem simples, 
pouca leitura, fala    mansa, calma. O intelectual subestima o conhecimento de 
mundo que essa pessoa carrega desde sua ancestralidade, fundada em suas 
raízes históricas e o interroga, ficando surpreso com suas respostas, 
imaginando de onde poderia ter saído tanta sabedoria de alguém tão diferente 
dele, no entanto, com muita humildade. A partir disso, poderíamos fazer a 
seguinte pergunta: Qual é o conhecimento verdadeiro? Do filósofo ou do preto 
velho? Ou ambos são verdadeiros, entretanto, o eurocentrismo elegeu um 
deles, escolheu qual seria a teoria hegemônica e essa se perpetua até os dias 
de hoje. Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=4L7IIiwELb4>. 
Acesso em 08 Nov. 2013. 

 

Ao abordar o poema: “o filósofo e o preto velho”, de autor desconhecido, 

queremos ressaltar a importância dos griots, personalidades sociais na 

oralidade africana, denominados de contadores de história africana, 

responsáveis em transmitir os conhecimentos dos ancestrais para as novas 

gerações, mas não de maneira cronológica como estamos habituados, ao 

contrário, narrando essas com o intuito de incluir eventos vividos pela 

comunidade. Assim, para Oliveira: 

 

“Os griots não trabalham com o tempo linear dos ocidentais, 
tampouco considera a noção de final da história tão repetida pelos 
europeus – que disseminaram essa teoria para todo o mundo 
colonizado. Os griots inserem-se dentro da dinâmica própria do tempo 
africano, procurando aprender o significado de cada acontecimento 
para a pessoa ou população nele envolvido. Essa concepção de 
tempo é dinâmica e funciona como uma esteira que se move, como 
dissemos, da frente para trás – no sentido inverso atribuído pelos 
ocidentais”. (OLIVEIRA, 2006. p.50). 

 

Tendo como principal objetivo mostrar que tanto a escrita como a 

oralidade são maneiras imprescindíveis na transmissão de 

conhecimentos, quando optamos por um desses modos, 

desconsideramos os ensinamentos africanos na educação, ao privilegiar. 

Portanto, ao privilegiar a escrita em detrimento da oralidade, estamos 

desconsiderando as múltiplas inteligências, pois os alunos aprendem de 

http://www.youtube.com/watch?v=4L7IIiwELb4
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modos diferentes e talvez isso possa explicar o baixo rendimento de 

alunos negros e afrodescendentes e alto índice de evasão escolar, 

novamente a identidade negra é desconsiderada, tirando a oportunidade 

dos alunos negros e afrodescendente aprenderem a partir de suas 

raízes histórico-culturais. 

 

  

6.2 - ORALIDADE VERSUS ESCRITA 

 

 

Aime Césaire foi um dos maiores poetas do século XX e sempre esteve 

preocupado com outro problema do mundo negro. Pouco abordado, 

entretanto, essencial para compreender essa cultura que possui suas bases 

constituídas num universo dominado de maneira marcante pela oralidade. O 

mundo da oralidade tem sido reduzido pelo Ocidente a um mundo de 

inferioridade, pois só a expressão escrita teria valor.  

Infelizmente, as elites negras que assumiram o poder nos diferentes 

países africanos acreditaram nessa postulação racista e, conseguintemente, 

abandonaram as línguas africanas e as tradições de oralidade dessas 

civilizações; eles privilegiaram as línguas europeias estrangeiras e as 

tradições da escrita, elevando estes a uma posição de hegemonia total.  

Esse filósofo da Martinica compreendeu que se tratava de uma decisão 

terrível que condenava os povos africanos a uma situação de inferioridade 

de fato diante do mundo ocidental dominante, já que esses estavam se 

distanciando de suas raízes culturais. Como forma de resistência a essa 

aculturação, inventou o Movimento da Negritude, que nasceu de um gesto 

poético, que teve como principal representante no Brasil Abdias do 

Nascimento.  

Para ela, a poesia é o principal meio do qual uma sociedade que 

privilegia a oralidade utiliza para expressar seus fundamentos éticos, 

filosóficos e morais, se perpetua organicamente. Ao compreender, de 

maneira antecipada que a tradição africana é de oralidade, desde o do Egito 

Antigo até os dias de hoje e que por isso não deveria ser desestimada nem 
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abandonada. Césaire encontrou na poesia uma possibilidade de trazer 

diferentes dimensões e aspectos da verdade social, como a informação, a 

formação, a transmissão dos valores morais, em termos de conhecimento e, 

por outro lado, aguçar a sensibilidade ao abordar temas como o amor, a 

amizade, a revolta, a ira, a generosidade, o perdão, a solidariedade. O autor 

reconhece as vantagens da escrita, pois ela ajuda no registro da memória 

histórica e é um instrumento maravilhoso para a transmissão do 

conhecimento tecnológico, mas sem abandonar a oralidade, pois esta é, em 

última instância, o modo de comunicação entre humanos que nos obriga a 

entrar em contato com o outro da maneira mais imediata (a fala), ou seja, 

ambas possuem importância, no entanto, considerando que a filosofia 

africana seja inclusiva, abandonar a oralidade seria um grande prejuízo 

para a escrita.  

Assim, a poesia de Cesáine, propicia nos enraizar no humano, através 

de uma capacidade que nenhum outro animal possui, ou seja, a capacidade 

de falar. Sendo nas sociedades e civilizações africanas (Mundo Negro) um 

modo orgânico de comunicação privilegiado para reinventar a sociedade. 

Expressadas na tradição Hip-Hop/Rap com um impacto revolucionário no 

mundo, chegando ao povo diretamente, de boca a orelha, através da 

expressão poética ligada à música, privilegiando oralidade/escrita. 
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6.3 – ATIVIDADES 

 

 

Oficina: “Contadores de História”. Contos afro-brasileiros 

 

Por que contar histórias? Qual a origem das histórias? Principais 

Autores dos Cadernos Negros 34. Qual a diferença entre ler e contar 

uma história? Vamos praticar, transformando-se em griots; conhecendo 

as histórias; pensando e respondendo, como um ancestral africano; 

recursos utilizados para contar histórias: resumo dos contos; 

incorporarem os personagens; ambientes adequados; implicações 

pedagógicas ao contar histórias; orientações básicas para contar 

histórias, treinar a oralidade. Assim, para realizar a atividade os alunos 

serão divididos em cinco grupos com dois temas por grupo (de 2 a 3 

laudas no máximo), observando os dados acima, mediante a seleção 

dos contos afro-brasileiros, escolhem as histórias e apresentam a turma 

e, para finalizar, realizarão a montagem de um painel sobre os temas em 

forma de história em quadrinhos, ilustrando-o com alguns provérbios 

africanos, relacionados a temática. 
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7. UNIDADE VI: Teorias Racistas contemporâneas 

 

7.1 - INTRODUÇÃO AO TEMA  

 

A ideologia imperialista norte-americana pode ser ilustrada no 

poema de Rudyard Kipling, que reforça a missão desses de carregar: 

“O Fardo do homem Branco”, ou seja, esses homens deveriam levar a 

civilização aos povos bárbaros, atrasados, não civilizados; que 

poderiam ser desde seus vizinhos mais próximos, os mexicanos, que 

deveriam agradecer a anexação de seu território, uns “preguiçosos” até 

os conflitos da atualidade como na guerra contra Iraque, Afeganistão, 

justificando sua política imperialista, associados ao terrorismo 

internacional. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_white_mans_burden.gif>. 

Acesso em: 07 Nov. 2013. 

 

  Os imperialistas dos Estados Unidos fundamentaram sua teoria na frase 

"fardo do homem branco" como uma caracterização para o imperialismo que 

justificasse a política como um nobre empreendimento, ou seja, esse país tinha 

a função de levar a civilização onde reinava a barbárie, negando toda a cultura 

daquela população dominada, não causa estranhamento que língua inglesa, 

hoje é a mais falada no mundo. Deste modo, essa ideologia dos Estados 

Unidos exerciam uma influência militar, cultural, econômico e política sobre o 

mundo até pouco, sendo o poder realizado de uma maneira imperialista. 

 Esse teve origem quando os Estados Unidos, no final do século XIX, 

venceram a Guerra Mexicano-Americana, anexando ao seu território os 

estados do Texas, Novo México, Califórnia e Arizona. Momento histórico onde, 

o país apresentava uma clara política de expansão territorial, e o presidente 

Theodore Roosevelt encorajou a expansão em direção ao Caribe e Pacífico, 

tornando-se então uma potência de nível mundial.  

Segundo Oliveira, os fundadores do marxismo esperava que os 

vigorosos americanos obtivessem uma vitória contundente sobre os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_white_mans_burden.gif
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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preguiçosos mexicanos, para o bem da civilização e dos próprios mexicanos. 

Para Engels e Marx: 

 

“É lamentável que a maravilhosa Califórnia tenha sido arrancada dos 

preguiçosos mexicanos, que não sabiam o que fazer com ela? ... 

Todas as nações impotentes devem em última análise, ser gratas 

àqueles que, cumprindo necessidades históricas, as anexas a um 

grande império, permitindo, assim, sua participação em um 

desenvolvimento histórico que, de outra maneira, seria ignorado a 

eles. É evidente que tal resultado não poderia ser obtido sem 

esmagar algumas belas florzinhas. Sem violência, nada pode ser 

realizado na história (...)”. (Mark, K. Engels apud OLIVEIRA, 2010, 75 

e 76). 

 

Atualmente, os Estados Unidos têm exercido uma influência econômica 

e política no resto do mundo desde o século XIX. Contudo, graças a uma grave 

crise econômica no século XXI, a hegemonia americana tem diminuído e o 

oriente vem se destacando principalmente com crescimento extraordinário da 

China, figurando-se já como segunda potência mundial. 

 

7.2 - TEORIAS RACISTAS CONTEMPORÂNEAS 

 

De acordo com Moore, toda a filosofia ocidental do século XXI é 

fundamentada na história da Europa, que procura mostrar a evolução 

desses povos, tomando como parâmetros suas instituições políticas e 

culturais. Muitos podem pensar que ele refere-se somente a filosofia 

“universalista” com base no capitalismo, no entanto, essa concepção de 

mundo atingiu também o marxismo-leninismo, regime socialista que segue 

os mesmos preceitos. Deste modo, o diferente no caso o oriente e as 

demais filosofias, enfatizando a africana, que é negada e considerada 

deficiente. Por isso, essas sociedades são excluídas do pensamento 

ocidental, naturalmente não foram temas das análises de Mark e Engels, 

algo que naquele momento era específico na Europa, atualmente toma 

contornos universais e definitivos, na era da globalização. Essa visão 

eurocêntrica de mundo poderia até ser questionada se esses povos 
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orientais e africanos não representassem três quartos da humanidade e que 

desenvolveram e evoluíram fora do continente europeu. 

O teórico marxista Erick Hobsbawn afirma que Marx e Engels tinham 

um interesse voltado para o período do capitalismo, pois seus 

conhecimentos sobre épocas pré-capitalistas eram bem limitados, se 

comparados as suas análises sobre o capitalismo. “(...) no período em que 

foram elaborados as Formen, eram escassos os estudos sobre a pré-

história, sociedades comunais primitivas e América pré-colombiana e 

virtualmente inexistentes os relativos à África (...)”. (MOORE, 2010, p.61). 

Para Hobsbawn, a ausência de conhecimento de Marx e Engels sobre 

as sociedades não ocidentais devia-se a falta de material disponível sobre 

esse assunto. Curioso que nos dias de hoje usa-se a mesma justificativa 

para não serem trabalhados os conteúdos de história e cultura afro-

brasileira e africana na disciplina de filosofia, no ensino médio paranaense 

de acordo com a DCE. Entretanto existem outras versões sobre essa 

omissão de Marx e Engels com relação aos temas dos povos de origem não 

ocidental.  

Segundo Godelier essa escolha ocorre quando esses elegeram a 

história ocidental como protótipo de referência do desenvolvimento geral da 

humanidade e como resultado exclui a história da Ásia e do Oriente próximo 

de suas análises. No entanto, Moore alega que existem fortes indícios de 

que não foi por escassez de material sobre esse assunto que isso ocorreu, 

mas, pela orientação eurocêntrica de Marx e Engels. 
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Fonte: Figura 4 
                                                                                                                Disponível em: 

<http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/6/marx_old.jpeg>. Acesso em: 
27 Nov. 2013. 

 

O contexto em que Marx e Engels viveram na Europa do final do século 

XIX e primeira metade do século XX influenciaram em suas decisões, sendo 

um comportamento compatível com seus interesses pessoais. Os negros 

viviam em situação de exploração por mais de 400 anos; era grande seu 

extermínio junto com os indígenas nas Américas; e, também era mão de 

obra barata, na substituição dos europeus nas minas de ouro e prata e no 

cultivo de algodão e cana de açúcar na América e Caribe. Portanto, não 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/6/marx_old.jpeg
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causa estranhamento que Mark e Engels apoiassem a ideologia 

hegemônica europeia que segundo Moore: “(...) bebia o sangue do homem 

negro e cuspia dinheiro em seguida”. (MOORE, 2010, p. 62). 

O ocidente com o desenvolvimento intenso da ciência e da tecnologia 

no século XIX assume o controle mundial. O progresso material legitima a 

supremacia branca; que extermina e escraviza milhões de pessoas na 

África; que força a submissão da Ásia, com resistência de China e Japão; 

que domina a América e as civilizações pré-colombianas. Assim, nas mais 

diferentes áreas a ciência coloca-se a serviço da ideologia hegemônica, 

eurocêntrica e racista. Para Moore as teorias da época: “Serviram não 

apenas para decifrar os enigmas que desafiavam a história, mas também 

para legitimar de um modo científico, a hegemonia do ocidente e a 

supremacia dos brancos”. (MOORE, 2010, p. 63). 

Alguns pensadores da época reforçam esse pensamento, um deles foi 

Montesquieu que afirmava: “É quase inconcebível que Deus, que ele mesmo 

todo bondade, pudesse ter colocado uma alma, sobretudo uma alma boa, em 

um corpo negro”. (MONTESQUIEU Apud MOORE, 2010, p. 63). 

         Agora imagine se você pensasse como Montesquieu e tivesse 

passado vida como racista. Sendo loiro de olhos azuis, ou apenas branco, 

tivesse discriminado seus irmãos negros, deixando de alugar casa para eles, 

de apertar suas mãos e após a sua morte descobrisse, ao chegar no céu, como 

bom cristão, acreditando na vida eterna e fosse recebido por um Deus, 

totalmente diferente daquele que acredita, um Deus negro. Qual seria a sua 

reação? Como diz o poema de Neimar de Barros. Disponível: em: 

<http://www.osinvicioneiros.com.br/2010/10/neimar-de-barros-deus-

negro.html#ixzz2jy7X1dmW>. Acesso em: 07 Nov. 2013. 

 Nessa mesma linha de raciocínio temos um traficante de escravos 

Voltaire que comparava as diferenças entre negros e brancos às diferenças 

entre duas raças de cães Spaniels e dos Galgos, legitimando que os negros 

são de natureza inferior, com raciocínio limitado, incapazes de fazer filosofia. 

Esse pensamento da supremacia branca perpassa as descobertas 

genéticas de Mendel; a teoria da origem das espécies de Darwin, 

cristalizando-se no pensamento de Gorbineau, (cinco anos após da escrita 

por Marx e Engels do Manifesto Comunista), pública em seu Ensaio sobre a 

http://www.osinvicioneiros.com.br/2010/10/neimar-de-barros-deus-negro.html#ixzz2jy7X1dmW
http://www.osinvicioneiros.com.br/2010/10/neimar-de-barros-deus-negro.html#ixzz2jy7X1dmW
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Desigualdade das Raças Humanas, onde afirma que todas as civilizações 

até aquele momento eram originárias da raça branca a única que possuía 

história, argumentos compatíveis ao pensamento de Hegel. 

Deste modo, Hegel afirma que os nativos americanos eram mansos, 

indiferentes, humildes e submissos em relação a um crioulo (branco nascido 

na colônia), imagine isso comparado a um europeu (inglês). Essa 

submissão era tão intensa que julgava demorar muito tempo para 

adquirirem uma dignidade própria, e até mesmo fisicamente eles eram 

inferiores aos povos europeus. Com relação aos negros, ele afirma que sua 

principal característica é que sua consciência ainda não atingiu a intuição 

de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelos quais o homem 

se encontraria com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de 

sua essência (inferioridade). “Entre os negros, os sentimentos morais são 

totalmente fracos ou, para ser mais exato, inexistentes” (HEGEL, 1999, p. 

83-86). A partir disso, diz não se ater mais sobre a África, porque ela não 

faz parte da história mundial; não tem nenhum movimento ou 

desenvolvimento para mostrar. Mesmo o Egito, situado no continente 

africano, é uma transição do espírito humano do Oriente para o Ocidente, 

mas não pertence ao espírito africano. Com efeito, o continente africano é 

retirado da história universal, retirada da população a sua condição de seres 

humanos. “A África não é uma parte histórica do mundo. Não têm 

movimentos, progressos a mostrar, desenvolvimentos próprios dela.” 

(PRAXEDES apud Hegel, 1995, p.174).  

Esse é o contexto da produção da obra de Marx e Engels, pautada 

numa Europa de racismo cínico, universal e de extermínio, com uma forte 

xenofobia em relação aos negros. Moore pergunta se Mark e Engels 

sofreram influência dessas ideias tão evidentes como nunca antes na 

história ocidental.  

O contexto histórico-político vivenciado por Mark e Engels foi marcado 

por uma forte resistência negra a agressão ariana na África, na Índia, na 

Oceania e nas Américas.  Segundo Moore, a posição deles era: “(...) diante 

desses conflitos de autodefesa e libertação foi (...)”. (MOORE, 2010, p. 84), 

de indiferença frente às reais necessidades da população negra em geral. 
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Deste modo, se calaram com relação à Revolução no Haiti, maior 

evento revolucionário do século XIX, que pela primeira vez na história, uma 

revolução composta por negros, trabalhadores escravizados chega ao 

poder, ao inédito, derrotando a elite branca deste país. Além desse temos 

mais exemplos para serem relatados com a discreta simpatia que 

demonstraram aos niggers desarmados na Jamaica contra os rifles e 

baionetas dos ingleses. Na sua obra o capital, temos uma passagem que 

diz: “Negro é negro”, sinônimo de coisa, que pode ser como outro 

instrumento de trabalho qualquer, um tear ou um arado. 

Um alerta aos defensores da Teoria Marxista-leninista com uma única 

passagem nas obras de Marx e Engels que mostra uma possível defesa 

desses a causa negra e foi na guerra civil norte-americana (1861-1865) 

onde Marx proclama: “O trabalho com uma pele branca não pode se 

emancipar onde o trabalho com uma pele negra é marcado a ferro”. 

(MOORE, 2010, p.86). Não podemos pegar essa asserção sem considerar 

o seguinte, Marx e Engels não eram amigos dos negros, como pode 

parecer ou defendiam os seus interesses. Na verdade esses estavam 

preocupados em defender seus próprios interesses. Pois pelo eminente 

perigo de uma vitória sulista destruiria completamente o caráter 

revolucionário no Norte, havendo um retrocesso, colocando brancos e 

negros em igualdade e serviria de parâmetros para um possível retorno do 

feudalismo na Europa já amadurecida pelas estruturas capitalistas e ao 

contrário do Haiti não havia uma mínima possibilidade dos negros tomarem 

o poder, pois era a elite ariana do sul e do norte que disputavam sistemas 

políticos econômicos.  

A partir disso, todo negro que até hoje apenas assimilou a Filosofia 

Marxista com seus pretextos internacionalistas, deveria reavaliar seus 

conceitos e perceber as posições oportunistas na Guerra civil norte-

americana, cujo silêncio em relação às lutas de libertação negras de sua 

época resultou na transformação na África num abatedouro a céu aberto, 

reduzindo milhões de negros africanos com burros de carga, mercadoria e 

que essa indiferença não observou nesse povo seres humanos, explorados 

à exaustão pelo sistema capitalista. Portanto, essa omissão, indiferença, 

descaso ou o silêncio de Mark e Engels é no mínimo constrangedor não 
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refutando as duas principais premissas de sua época segundo o autor:1) “A 

inferioridade do negro e a superioridade do branco; 2) O direito histórico que 

teriam os brancos de rebaixar os negros à abjetas condições de 

submissão.” (MOORE, 2010, p. 90). 

Seria no mínimo um grande equívoco ou ingenuidade acreditar que o 

marxismo teria a capacidade de como teoria revolucionária de esquerda ser 

capaz de acabar com qualquer tipo de desigualdade social e discriminação, 

como procura mostrar o seguinte texto: “Nos dias de hoje o marxismo-

leninismo nos é apresentado como a única estrutura de pensamento e ação 

revolucionária capaz de prover o mundo negro as ferramentas ideológicas 

de sua total emancipação” (MOORE, 2010, p.108).  

Mas por que essa teoria também não dá conta de resolver tais 

questões sociais? “Pode uma ideologia, concebida exclusivamente segundo 

um modelo ocidental, idealizada para servir exclusivamente aos interesses 

“prolet-ARIANOS” e interpretava de tal modo a corroborar, ratificar e difundir 

as propostas básicas da supremacia branca, servir como um guia para 

aquela parcela da humanidade mais subjugada pela supremacia ariana 

internacional?”. (MOORE, 2010, p.1 09). Notamos que infelizmente, de 

acordo com o pensamento de Moore, que tal teoria foi indiferente a questão 

racial, tão excludente como as teorias com princípios liberais e neoliberais 

tão em moda como nos dias atuais, deste modo: “Pode uma ideologia, que 

incorpora sutis princípios filosóficos de natureza racista, servir como uma 

ferramenta ou arma contra o racismo?” (MOORE, 2010, p.109). Portanto, a 

manutenção da escravatura foi um fator importante para o fortalecimento do 

capitalismo ocidental, que formaria uma classe assalariada branca, que 

implantaria a ditadura do proletariado, o trabalhador negro nunca foi 

considerado como classe trabalhadora nem pelos marxistas e nem pelos 

capitalistas. 
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7.3 - ATIVIDADES 

 

I – Faça a leitura do enunciado abaixo e responda as questões: 

A) O contexto em que Marx e Engels viveram na Europa do final do 

século XIX e primeira metade do século XX influenciaram em suas 

decisões, sendo um comportamento compatível com seus interesses 

pessoais. Os negros viviam em situação de exploração por mais de 

400 anos; era grande seu extermínio junto com os indígenas nas 

Américas; e, também era mão de obra barata, na substituição dos 

europeus nas minas de ouro e prata e no cultivo de algodão e cana de 

açúcar na América e Caribe. Portanto, não causa estranhamento que 

Mark e Engels apoiassem a ideologia hegemônica europeia que 

segundo Moore: “(...) bebia o sangue do homem negro e cuspia 

dinheiro em seguida”. (MOORE, 2010, p. 62). 

1) Qual é o significado da frase “bebia o sangue do homem negro e 

cuspia dinheiro em seguida”? Justifique. 

2) Em que locais eram utilizados o trabalho escravo nas Américas? 

Comente. 

B) A partir da leitura e interpretação do texto: Teorias Racistas 

Contemporâneas, responda: 

1) Como Moore mostra a influência das teorias racistas da época no 

pensamento de Mark e Engels? 

2) Como O marxismo avalia a dominação inglesa da Índia? 

3) Por que Marx e Engels chamavam os mexicanos de “preguiçosos”? 

4) Comente a posição de filósofos e cientistas em relação aos negros. 

Cite-os e argumente sobre suas posições. 

5) Mark e Engels foram racistas ou indiferentes ao racismo? E/ou os 

termos são sinônimos. 

6) Comente a seguinte frase: “o trabalho com pele branca não pode se 

emancipar onde o trabalho com uma pele negra é marcado a 

ferro”. Segundo Moore: Em qual contexto histórico Mark e Engels 

fizeram esse pronunciando? 

7) Qual é a recomendação de Moore aos negros que acreditam na 

filosofia marxista?  
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8. UNIDADE VII: Avaliação 

 
A avaliação será diagnóstica, contínua e permanente, servindo para o 

redirecionamento da ação no processo escolar, tendo em vista garantir a 
qualidade no ensino aprendizagem para que educadores, alunos e a própria 
instituição de ensino construa coletivamente, uma escola sem racismo. Será 
avaliada a capacidade do aluno em reformular as questões de forma 
organizada, construir e tomar posições, interpretar as dimensões de cada texto, 
em criar conceitos: qual conceito trabalhou e criou; qual discurso tem após 
estudo da Filosofia. Portanto, a avaliação servirá para diagnosticar as 
dificuldades dos alunos e intervir no processo, para que a reflexão tenha maior 
qualidade. Os educandos serão avaliados da seguinte maneira: participação 
nos trabalhos apresentados individuais e/ou em grupos; pesquisa de temas 
propostos; realização de relatórios e seminários; produção de texto e 
construção de painéis; trabalho com documentos escritos e visuais; 
interpretação e compreensão de textos, músicas, filmes e vídeos.  

 
 

8.1 – CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO: 
 

 

REGISTRO     
DAS 

AÇÕES 
PREVISTAS 

 

64 H/A  

PERÍODO AÇÃO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 03/02/14 a   
10/02/14. 
 

Apresentação da 
produção didático-
pedagógica aos 
professores 08 H/A 
e 02 H/A para a 
preparação das 
atividades. 
 
 

Apresentação de 
slides, com os 
principais 
conceitos sobre o 
tema 

Realizar uma oficina 
sobre os temas do 
caderno pedagógico 
com os professores e 
funcionários do Colégio 
Estadual Antônio José 
Reis. 

17/02/12 a 
24/02/14. 
 

Carlos Moore: Vida 
e Obra 8 H/A. 

 - Exposição da 
biografia de Carlos 
Moore e de Féla 
Kuti, painel com 
frases e imagens 
sobre essas 
personalidades e 
outras africanas. 
 

Análise das atividades 
realizadas pelos alunos 
sobre a temática, 
dedicação, 
responsabilidade e 
capricho na sua 
realização. 
 

06/03/14 a 
24/03/14. 
 
 

Cosmovisão 
Africana: A África 
antes da chegada 
dos europeus 12 

- Estudar os reinos 
e impérios 
africanos, 
mediante mapas, 

Mediante mapas, jogos 
pedagógicos, os alunos 
vão conhecer o 
continente africano, 
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H/A e 2 H/A para a 
preparação das 
atividades. 
 

jogos didático-
pedagógico, 
cartazes fazendo 
uma viagem de 
estudos. 

competindo, estudando 
e a equipe destaque 
chegará ao mapa da 
mina. 

31/03/14 a 
07/04/14. 
 
 

Elementos 
Constitutivos de 
uma Filosofia 
Africana 8 H/A 
 

- Utilizar o mapa 
conceitual para 
apresentar os 
principais 
conceitos para a 
proposta de uma 
Filosofia Africana. 

Análise e interpretação 
das atividades 
relacionadas sobre a 
temática, com os 
distintos graus de 
compreensão. 

14/04/13 a 
22/04/14. 
 
 

O Mito da 
Democracia Racial 
e a Cor Cubana 8 
H/A e mais 2H/A 
para a preparação 
das atividades 
 

A partir da análise 
de dados 
estatísticos em 
Cuba e Brasil, 
podemos perceber 
como se deu a 
exclusão dos 
negros em ambas 
as sociedades. 

Nas atividades buscar 
perceber nos alunos a 
compreensão dos mitos, 
com analogia e 
contradições. 

28/04/14 a 
05/05/14. 
 
 

Oralidade Versus 
Escrita 8H/A 
 

Realizar uma 
oficina de 
contadores de 
histórias, nossos 
alunos serão os 
griots, sentados 
em círculo vão 
trabalhar contos 
africanos.  

Será avaliado de acordo 
com o esforço, clareza, 
coerência, atenção aos 
detalhes, entonação de 
voz, compromisso com 
o tema. 

12/05/14 a 
02/06/14. 
 

Teorias Racistas 

Contemporâneas 

12 H/A e mais 2 

H/A para a 

preparação das 

atividades. 

 

Analisar e 

interpretar textos 

de filósofos, 

ressaltando a 

influência do 

Eurocentrismo em 

suas teorias. 

Mediante exercícios 

objetivos e subjetivos, 

analisar e interpretar as 

teorias racistas, se os 

alunos se apropriaram 

do tema. 
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