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História

Neste Guia você vai estudar a historiografia e a geografia da África
Pág. 22 a 25 do Volume 6
Prof. Rogério Cunha

Quem escreveu a História do continente africano? Como
foi escrita?
historiadores são profissionais que, por meio de fontes históricas, escrevem
narrativas sobre a história das sociedades.
No século XIX, os histoOs riadores pertenciam a uma corrente filosófica
denominada “Positivismo”.
Essa perspectiva filosófica deu contornos à metodologia dos historiadores,
que assumiram a postura de que a História só poderia ser escrita a partir de
DOCUMENTOS ESCRITOS.

Quem escreveu a História do continente africano? Como
foi escrita?
Por essa razão, ao promoverem a divisão da História em períodos,
classificaram a época anterior ao quarto milênio antes de Cristo como “PréHistória”, pois as sociedades eram ágrafas, ou seja, não tinham um sistema de
escrita e, portanto, não produziam documentos escritos.
Atualmente essa visão já está superada. Mesmo sem escrita, uma
determinada sociedade é portadora de História. Mesmo um sujeito nãoalfabetizado é portador de um passado.

Quem escreveu a História do continente africano? Como foi
escrita?
Os europeus, ao travarem contato com o continente africano a partir do século XV,
sobretudo a África subsaariana, classificaram que aquelas eram sociedades sem
escritas. Eles a chamavam na época de “sociedades primitivas”.
Dessa forma, dentro de uma História que podemos chamar de oficial, a História
da África foi escrita por intelectuais europeus a partir de registros escritos sobre
as sociedades africanas deixadas por outros povos, sobretudo os árabes que, em
decorrência de rotas de comércio, tinham estabelecido um intenso contato com a
parte subsaariana do continente. Além disso, muitos europeus também deixaram
relatos com as suas impressões sobre os povos do continente.
Essa postura ignorou completamente a rica tradição oral de diversas sociedades
do continente africano.
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Os griots e a história oral

Acerca da história oral registrada
pelos griots (contadores de história
africanos), reflita:
1. Do ponto de vista técnico, quais as
vantagens e desvantagens da história
oral?
2. No Brasil, podemos apontar algum
exemplo de cultura que utilize a
história oral?

Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/2/2d/Griots_du_Kissidougou_%28Guin%C3%A9e%29_%28cropp
ed%29.jpg/765px-Griots_du_Kissidougou_%28Guin%C3%A9e%29_%28
cropped%29.jpg>. Acesso em 10 jul. 2020

Pré-História e geografia na África
“[...] O continente africano está separado da Europa pelo Mar Mediterrâneo e da Ásia
pelo Mar Vermelho, mas liga-se a ela por meio da sua extremidade nordeste, o Istmo
de Suez. A principal subdivisão da África refere-se às duas regiões que ficam ao norte e
ao sul do Deserto do Saara - África Subsaariana, ou África Negra, e norte da África, ou
Magreb (ocidente, em árabe). Sendo o terceiro maior continente da Terra, a África ocupa,
juntamente com as ilhas adjacentes, uma superfície de aproximadamente 30 milhões
de km², mais de 20% do total da massa terrestre, formando um espaço compacto. Com
exceção dos Montes Atlas, no norte, do maciço etíope e do Drakensberg sul-africano, o
território africano é um planalto vasto e ondulado, marcado por quatro grandes bacias
hidrográficas: a do Nilo, a do Níger, a do Congo e a do Zambeze.
[...] Foi na África que surgiu o Homo Sapiens, há cerca de 160 mil anos, bem como a
primeira civilização, o Egito, há 5 mil anos. A evolução da espécie humana teve início
na África Oriental e na Meridional, ponto de partida para a colonização do restante do
continente e do mundo [...].”
RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira; PEREIRA, Analúcia Danilevicz; VISENTINI, Paulo Fagundes. História da África e
dos africanos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. p. 16-17.

Geografia africana

Podemos dividir a África, geograficamente, em três regiões: o planalto setentrional, os
planaltos central e meridional e as montanhas ao leste.
No planalto setentrional, podemos destacar a presença do Deserto do Saara, que cobre
um quarto do território africano; os planaltos central e meridional revelam uma rica gama
de vegetações, indo desde florestas tropicais e bosques até vegetações semidesérticas;
enquanto a região de montanhas ao leste conta com vegetação adaptada às variações de
altitude.
É importante notar que grande parte dos rios corre para o interior do continente.

EXERCÍCIOS
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1. A geografia do continente africano afetou de alguma forma o desenvolvimento de suas
sociedades? Como?

#IrAlém

Assista a um vídeo para aprofundar seus conhecimentos acerca da natureza e
geografia do continente africano.
Globo Repórter “Africa Selvagem” (22/03/2019)
https://www.youtube.com/watch?v=9yW_WrKmEZg

