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Com efeito, a história da África, como a de toda a humanidade, é 
a história de uma tomada de consciência. Nesse sentido, a história 
da África deve ser reescrita. E isso porque, até o presente 
momento, ela foi mascarada, camuflada, desfigurada, mutilada. 
Pela “força das circunstâncias”, ou seja, pela ignorância e pelo 
interesse (...) Não se trata aqui de construir uma história-
revanche, que relançaria a história colonialista como um 
bumerangue contra seus autores, mas de mudar a perspectiva e 
ressuscitar imagens “esquecidas” ou perdidas.(KI-ZERBO, J. 
História Geral da África, Vol. I, p. XXXII) 

 
 Caras educadoras e educadores, 
 

É com grande entusiasmo que iniciamos a distribuição em todas as 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo 

do livro “O que você sabe sobre a África?” material de caráter paradidático, 

elaborado com base na Síntese da Coleção História Geral da África (HGA), 

publicação gerada no âmbito do Programa Brasil-África: Histórias Cruzadas, 

criado em resposta à promulgação da Lei n° 10.639 de 2003, da Unesco 

(Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura), a qual 

se estrutura em dois volumes que pretendem fornecer subsídios para 

pesquisadores e estudantes, bem como para a prática pedagógica de 

professores responsáveis pela educação básica, com o objetivo de ampliar seus 

conhecimentos em relação à história e a cultura africana. 

Em pactuação entre a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial e a Secretaria Municipal da Educação, foram distribuídos kits com os 

dois volumes para todas as unidades educacionais da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo e, agora, na perspectiva de consolidação das ações de 

implementação da Lei 10.639/03, conforme Meta 58 do Plano de Metas 

2013/2016 da atual gestão, ao qual dialoga também com Movimento Social 

Negro, presentes nas diferentes regiões da cidade, foi elaborada essa nova 

publicação para subsidiar o trabalho de educadoras e educadores, assim como, 

o contato de estudantes com uma história da Àfrica “reescrita” e 
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comprometida com a valorização da cultura desse continente e com a 

necessária desconstrução de estereótipos. 

O livro “O que você sabe sobre a África” que chega às Unidades 

Educacionais, em diálogo com a perspectiva de direitos de aprendizagem, que 

vem pautando a construção do currículo e das práticas na Rede Municipal de 

Ensino, pretende ser mais uma ferramenta para fortalecer a construção de um 

currículo emancipatório, crítico e descolonizador, assim como, auxiliar a 

educadoras/es e estudantes na compreensão da história e cultura brasileira, 

em profundo diálogo com a história e cultura africana, seja pela presença de 

africanos no Brasil, seja num olhar para o continente africano que reconheça 

sua história e rompa com a história “mascarada, camuflada, desfigurada, 

mutilada” de que nos fala Ki-Zerbo. 

 

Boa Leitura e excelente trabalho! 
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