
O continente 
africano que a 

mídia não mostra
#TheAfricaTheMediaNeverShowsYou

AFROATIVOS

https://twitter.com/hashtag/TheAfricaTheMediaNeverShowsYou?src=hash


Até que os leões inventem as 

suas próprias histórias, os 

caçadores serão 

sempre os heróis 

das narrativas 

de caça. 

Provérbio africano



• O dia 25 de maio é considerado o Dia de África porque foi neste dia,
em 1963, que se criou a Organização de Unidade Africana (OUA), na
Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente
africano. Em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU)
estabeleceu o dia 25 de maio como o Dia da África ou o Dia da
Libertação da África. Em 2002 a OUA foi substituída pela União
Africana mas a celebração da data manteve-se.

• Este dia recorda a luta pela independência do continente africano,
contra a colonização europeia e contra o regime do Apartheid, assim
como simboliza o desejo de um continente mais unido, organizado,
desenvolvido e livre.

• A data é celebrada em vários países de África e pelos africanos
espalhados pelo mundo. Em países como o Gana, o Mali, a Namíbia, a
Zâmbia e o Zimbabwe, o Dia da África é um feriado.







Descolonizando o olhar, o
pensar e o fazer... 





ATENÇÃO: 

• A África é um CONTINENTE; não, um país.

• O seu território é formado por mais de 50 países;

• Você sabia que existem países africanos que tem o Português como
idioma oficial, também?

São eles: Guiné Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e

Príncipe. Recentemente, a Guiné Equatorial (único país do continente

africano que tem o Espanhol como idioma oficial) acrescentou a Língua

Portuguesa como um de seus idiomas oficiais, também.







VAMOS CONHECER ALGUNS PAÍSES DO CONTINENTE 
AFRICANO?

10º Etiópia

Capital: Adis Adeba



9º Líbia 

Capital: Trípoli



8º Quênia

Capital: Nairóbi



7º Sudão

Capital: Cartum



6º Marrocos

Capital: Rabat



5º Angola

Capital: Luanda



4º Argélia

Capital: Argel



3º Egito

Capital: Cairo



2º África do Sul

Capitais: Pretória, Cidade do Cabo, 
Bloemfontein



1º Nigéria

Capital: Abuja



• v



Tombuctu/Timbuktu – Mali



Reino de Kush



Guerreiras do Daomé



Hieróglifos egípcios (sistema de escrita)



Estamparia africana

A estamparia africana era realizada de forma artesanal, o tingimento

dos tecidos era realizado através de elementos extraídos da natureza.

Atualmente, a maioria das estampas e dos tecidos são feitos de forma

industrial. 

As estampas vão muito além do colorido e da questão estética. Elas

possuem diferentes significados, de acordo com a região em que são

produzidas/os.







Concurso “O continente africano que a 
mídia não mostra” – EMEF Saint’Hilaire

(2019)

A atividade fez parte da agenda cultural da escola, em alusão ao Dia

de África. Todas as turmas (desde a Educação Infantil até a EJA)

assistiram as aulas introdutórias sobre o assunto.

As tarefas foram adaptadas de acordo com os níveis: Educação Infantil

e Anos Iniciais – portas temáticas; Anos Finais e EJA – painéis informati-

vos sobre o tema.



















Juradas/os:



Professores(as): Lucas Morone Funcionárias(os): Elis Flores Famílias: Bruna Maia

Famílias: Daniela Vieira Alunas(os): Ginny Lopes Alunas(os): Rafaela Pires



Turma vencedora (nível 
Educação Infantil e Anos

Iniciais): Jardim B





Exposição de trabalhos no Teatro 
Renascença – Porto Alegre/RS

durante a premiação “Negra em 
Movimento”.







Pesquisa sobre o Instituto Nina Rosa –
África do Sul, em parceria como

projeto Vira-Latas (iniciativa voltada à 
educação humanitária e à defesa da 

causa animal).





Continuidade do projeto “O continente africano que 
a mídia não mostra” no ano de 2020, de forma 

remota, em virtude da pandemia.

O continente africano que a mídia não mostra links para as lives:

1. https://www.facebook.com/afroativos/videos/271780184233194/

2. https://www.facebook.com/afroativos/videos/186529979417445/

3. https://www.facebook.com/afroativos/videos/780801495657723/

4. https://www.facebook.com/afroativos/videos/599715984255965/

5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=336409174424191&id=1920942758147023

6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=638491426874208&id=1920942758147023

7. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=749489689158709&id=1920942758147023
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25 MAIO
DIA DE ÁFRICA



• https://www.hierophant.com.br/arcano/posts/view/Fashion/923

• http://desacato.info/os-10-paises-mais-ricos-da-africa/

• https://brasilescola.uol.com.br/geografia/panafricanismo.htm

• http://geografiaredefor.blogspot.com/2012/06/africa-livre-pan-africanismo.html

• http://www.palmares.gov.br/?p=53832

• https://www.infoescola.com/historia/imperios-africanos/

• https://super.abril.com.br/historia/a-historia-dos-imperios-africanos/

• https://www.calendarr.com/portugal/dia-da-africa/

• https://www.geledes.org.br/guerreiras-africanas-daome-estao-nas-ruas-senegal/

• https://princesadesaba.wordpress.com/2015/10/21/candaces-a-historia-das-rainhas-negras-de-
cuxe/

• https://brasilescola.uol.com.br/historiag/hieroglifos-egipcios.htm

• https://mundodeoz.wordpress.com/2012/09/23/o-sulear-como-resistencia-ao-capitalismo/

• https://jornalggn.com.br/america-latina/pepe-mujica-e-paulo-freire-integra-do-discurso-e-
sulear/

• http://www.educacaoliteratura.com.br/index%20148.htm

• https://pt.slideshare.net/rosangela13/estampa-africana
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