
• Um continente imenso, o segundo mais extenso do planeta, 
dividido em 53 países. Apenas menor que a Ásia.

• Com quase 800 milhões de habitantes, é o segundo 
continente mais populoso do mundo, atrás da Ásia. 

• São falados cerca de 2 mil idiomas diferentes no seu 
território.

• O Saara é o maior deserto da Terra e cobre quase um 
terço do continente.

• Os diamantes mais valiosos provêm das minas da  
África do Sul.

• Segundo os arqueólogos, foi o primeiro habitat      
do Homo sapiens, o ser humano.

• As principais religiões africanas são a muçulmana e a católica.    
Mas vários povos seguem diferentes cultos africanos.

• O primeiro Estado africano foi o Egito, formado há mais de 5 mil anos atrás.
• Acredite, a universidade mais antiga do mundo não é europeia.    

É Karueein, no Marrocos, fundada em 859.
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POR UMA EDUCAÇÃO PARA 
UM MUNDO LIVRE DO RACISMO

A África é

1 T A Z I
2 T I O I A
3 G B O
4 B U K N
5 O G O
6 C A E
7 N G R A
8 Q E N A
9 U G N

Na cruzada ao lado você tem o 
nome de nove países africanos 
para completar.

São os países assinalados em 
cores no mapa acima

Na linha vertical vai surgir o 
nome do regime racista que 
vigorou num país africano, 
também assinalado com cor 
no mapa acima.

O Mankala é o jogo mais antigo do mundo. Tem cerca 
de 7 mil anos e sua provável origem encontra-se no conti-
nente africano, mais precisamente no Egito.

É um jogo de estratégia. Mankala significa mover e 
tinha um significado mágico relacionado à colheita e à se-
meadura. Nos primórdios só os sacerdotes podiam jogar 
e durante o dia, pois à noite o tabuleiro era oferecido aos 
deuses para que jogassem.

Atualmente é jogado em todos os continentes e di-
fundido através dos seus apreciadores e de seus educado-
res, em escolas e universidades.

Mankala, o jogo africano

Fonte: História da Áfri-
ca na Educação Básica, 
de Rosa Margarida de 

Carvalho Rocha. Portal 
www.geledes.com.br



Certo dia, a boca, com ar vaidoso, per-
guntou: 

– Embora o corpo seja um só, qual é o 
órgão mais importante? 

Os olhos responderam: 
– O órgão mais importante somos 

nós. Observamos o que se passa e vemos 
as coisas. 

– Somos nós, porque ouvimos, disse-
ram os ouvidos. 

–  Estão enganados. Nós é que somos 
mais importantes porque agarramos as coi-
sas, disseram as mãos. 

Mas o coração também tomou a pa-
lavra: 

– Então, e eu? Eu é que sou importan-
te. Faço funcionar todo o corpo! 

– E eu trago em mim os alimentos! –  
interveio a barriga. 

– Olha! Importante é aguentar todo o 
corpo como nós, as pernas, fazemos. 

Estavam nisto quando a mulher trou-
xe a massa, chamando-os para comer. En-
tão os olhos viram a massa, o coração emo-
cionou-se, a barriga esperou ficar farta, os 

ouvidos escutavam, as mãos podiam tirar 
bocados, as pernas andaram... mas a boca 
recusou comer. E continuou a recusar. 

Por isso, todos os outros órgãos come-
çaram a ficar sem forças... 

Então a boca voltou a perguntar: 
–  Afinal qual é o órgão mais importan-

te no corpo? 
– És tu boca, responderam todos em 

coro. Tu és o nosso rei! 
Nota: todos nós somos importantes e, 

para viver, temos de aprender a colaborar 
uns com os outros... 
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Todos dependem da boca...

enquanto o restante da população, a gran-
de maioria, não gozava de direitos políticos, 
econômicos e sociais. Não tinha sequer 
acesso a locais como restaurantes.

Por sua luta contra o 
apartheid, Mandela acabou 
preso. Permaneceu detido 
por 28 anos, de 1962 a 1990. 
Após o fim do apartheid, foi 
eleito o primeiro presidente 
negro da Áfica do Sul, de 1994 
a 1999. Seu mandato foi mar-

cado pela reconciliação do país.

Você sabe quem foi Nelson Mandela?

“A educação é a 
arma mais forte que 
você pode usar para 

mudar o mundo” 
Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela é um im-
portante líder político da África do Sul, que 
lutou contra o sistema de apartheid no país. 

“Eu conto, tu contas, ele conta... Estórias 
africanas”, org. de Aldónio Gomes, 1999. 

www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto5

SUGESTÃO: Assista ao filme Um Grito de 
Liberdade (Cry freedom), de Richard Attenborou-
gh, que trata da militância de Steve Biko contra o 
regime racista do apartheid e do seu assassinato 
em 1977. 

Fonte: Almanaque Pedagógico Afrobrasileiro, de Rosa Margarida de Carvalho Rocha. Portal www.geledes.com.br

A palavra é ...

Racismo
Atitude hostil ou discriminató-

ria em relação a um grupo de pes-
soas com características diferentes 
como cor da pele, etnia, religião, cul-
tura, etc.

Preconceito racial
É julgar as pessoas em razão da 

cor da sua pele,  através de informa-
ções muitas vezes incorretas e ina-
dequadas sobre uma pessoa ou um 
grupo.

Ações Afirmativas
São ações dos governantes para 

compensar a reverter as desigualda-
des de oportunidades em igualda-
de de acesso a questões como por 
exemplo, educação e trabalho.

Identidade étnica
Conjunto de referencias pró-

prias que faz uma pessoa se reco-
nhecer como semelhante através da 
identidade física, cultural e histórica.

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade 
de Qunu. Formado em Direito, foi presiden-
te da África do Sul. 

Nascido numa família de nobreza tri-
bal, numa pequena aldeia do 
interior onde possivelmente 
viria a ocupar cargo de chefia, 
abandonou este destino aos 
23 anos ao seguir para a ca-

pital Joanesburgo e iniciar 
atuação política. Na facul-
dade, além de formar-se 
advogado, tornou-se líder da resistência 
não-violenta da juventude em luta contra 
o apartheid. 

O apartheid, que significa “vida 
separada”, era o regime de segregação 

racial que obrigava os negros a viverem se-
parados. Os brancos controlavam o poder, 

Conheça o que significam ex-
pressões comuns usadas por quem 
se organiza em movimentos sociais 
para lutar pelos seus direitos


