
Didática

ao só de livros didáticos
vive a escola. Existem
muitas outras possibili-
dades e formas de educa-

ção formal e informal. E o professor
brasileiro é um ser criativo, está em
constante busca de aperfeiçoamento
de sua prática didática.

Com a sanção das leis 10.639 e
11.645, que incluem o ensino da his-
tória e da cultura africana no currí-
culo escolar, os professores terão a

oportunidade de visitar c revisitar
a África por meio de inúmeras ati-
vidades, seja por meio das parcerias
que estão sendo realizadas com paí-
ses africanos para formação dos do-
centes e trocas de informações, ou
por outros projetos governamentais
e particulares. Todos eles vão con-
tribuir, e muito, para que professo-
res consigam apreender o conteúdo
o mais rápido possível e possam re-
passar aos alunos de forma lúdica.
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Essa c uma conquista, após muitos anos de lula, de
educadores e do movimento negro, que eram vistos nos li-
vros didáticos somente como descendentes de escravos e
não como afro-descendenles, um povo com cultura e iden-
tidade próprias e que contribuiu para a formação da iden-
tidade cultural brasileira.

Agora, tudo pode mudar. O ensino da
história africana nas escolas é um salto
qualitativo com relação às heranças cul-
turais e de matizes religiosas e artísticas.
É a oportunidade de enxergarmos uma
outra África, rica e explorada, cheia
de histórias e lendas. Enxergamos su-
as tribos, seus personagens, seus lí-
deres. O foco de nossos olhares ago-
ra pode ser direcionado para o que
de melhor podemos aproveitar sobre
a África. Os professores serão os pro-
tagonistas desse novo tempo nas salas
de aula. Eles são os responsáveis para
que esse olhar se espalhe por toda a so-
ciedade brasileira e os negros passem a
ser vistos por sua beleza, inteligência, ca-
risma, força, resistência, enfim, por uma
identidade cultural que lhe é própria.

Por isso, desenvolver atividades cur-
riculares relacionadas à África tornou-se
um grande desafio entre os docentes, e não
apenas do componente curricular de histó-
ria (como muitos prevêem), mas pensando
em um currículo interdisciplinar.Assim, com
possibilidades de tratar o tema lambem em ou-
tras disciplinas, multiplicam-se formas e práti-
cas de projetos específicos.

O professor precisa ter um olhar crítico fren-
te às ações afirmativas que o tema requer e, den-
tro deste olhar, criar projetos que eduquem e en-
cantem o jovem.

Por exemplo, em língua portuguesa, é possí-
vel trabalhar a influência da língua africana na
formação de nosso vocabulário e quais os usos
em nosso cotidiano, as práticas sociais da escrita
e oralidade e o uso das línguas africanas como elemento
de resistência.

Em literatura, é possível resgatar autores e personagens
negros nas obras literárias, perceber o personagem negro
corno elemento que resgata sua ancestralidade africana,
como um orador de suas próprias estórias.

Em artes, observar e contemplar a diversidade étnico-
racial, os padrões de estética da produção artística, o olhar
africano sobre tecidos c esculturas, a análise das máscaras,
enfim, muitas possibilidades.

O professor de educação física pode explorar as mani-
festações culturais afro-brasileiras como afoxé, tambor de
crioula, capoeira e maracatu, encontrando nestas manifes-
tações elementos e movimentos corporais e de ritmo.

Biologia pode t r a t a r do conceito de raça, estudar genéti-
ca a partir da formação dos genes estipulando a cor do indi-
víduo, resgatar a biodiversidade humana como referencia c
até a elevação da auto-estima do aluno negro.

Era química, é possível estudar gráficos e comparativos
relacionando a presença de melanina e o tom

da pele, o uso da pólvora nos rituais africanos,
avaliação e estudo de cosméticos dedicados

à população negra, incluindo os xampus
para cada tipo de cabelo.

A matemática pode usar partituras
de músicas afro-brasileiras, enfocando
a influência africana nas linhas, cores
superfícies c formas, por meio da ar-
quitetura, da pintura e da escultura.

Em geografia, existem muitos temas.
Enlre eles, o estudo e análise comparativa
dos povos africanos; o olhar sobre a África
do período colonial c a África de hoje; análi-
se do clima como elemento formador de cos-
tumes e ritos.

Em história, pode-se aprofundar o resga-
te da identidade negra africana, seus líderes,
suas lutas de resistência, a comunicação como
elemento de tradição oral e ancestralidade, o
movimento negro desde a época da abolição até
os dias de hoje.

Enfim, existem muitas formas c atividades pa-
ra se tratar do tema África na escola. Os professores, com
certeza, vão criar muitas outras. Mas, temos sempre que re-
forçar junto aos estudantes que olhar o negro brasileiro de
hoje é enxergar um passado de resistência e luta pela iden-
tidade. A África sempre esteve lá, nossa vizinha; o que fal-
ta para as escolas é acertar o ângulo de visão para entender
c valorizar a diversidade étnico-racial tão presente em nossa
sociedade. Olhar a África do passado é construir uma edu-
cação do futuro.
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