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Belo Horizonte, 4 de outubro de 2020.

Caros editores da revista Ideal África,

Gostaria de parabenizá-los pela revista! Descobri muitas coisas sobre a

África que me fizeram enxergá-la de outra forma, principalmente

relacionadas aos assuntos das tribos, que não são muito comentados. As

curiosidades também me ajudaram a aprender mais sobre esse continente,

e a cruzadinha, com a qual eu tive a oportunidade de me entreter e colocar

meu conhecimento em prática, foi muito útil, assim como o caça-palavras.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Rocha

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020.

Responsáveis pela revista Ideal África,

Sou advogado, adoro passar meu tempo livre aprendendo e vendo coisas

novas. Gostaria de agradecer pelas receitas, já fiz as três e ficaram

maravilhosas – confesso que minha favorita foi a do Bunny Chow, não

sabia que uma comida poderia ser tão gostosa. Além dos filmes e livros,

assisti ao Rafiki e o li o Sem gentileza. Obrigado pelas ideias!

Atenciosamente,

Henrique Xavier
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Dificuldades da África

A África, desde sua colonização, vem enfrentando muitas

dificuldades. Antes das chegada dos portugueses, a

escravidão nesse continente já existia – as pessoas eram

escravizadas devido a conflitos. Com a chegada dos

portugueses, os africanos foram escravizados e levados para

o Brasil.

Sempre existirão pessoas dispostas a se dedicar à luta

contra as injustiças causadas por sistemas de abusos que

ferem nossos direitos. Por muito tempo, a África foi alvo de

racismo. Um desses lutadores foi Nelson Mandela,

advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de

1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da

África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993.

Mandela atuou inicialmente na juventude do Congresso

Nacional Africano (CNA) e durante parte de sua militância

política defendeu uma resistência pacífica e a desobediência

civil contra o regime do Apartheid, como burlar as leis que

separavam negros e brancos em espaços públicos.

A África enfrenta, também, muitas dificuldades perante a

fome. Com mais de 1 bilhão de habitantes, o continente tem

hoje 25% de sua população passando fome, ou seja,

praticamente uma a cada quatro pessoas. A falta de comida

resulta de vários fatores, como o processo colonial, a

concentração de poder, as condições climáticas, a corrupção

das autoridades, a baixa produtividade agrícola, o aumento

populacional, entre outros, sendo que a principal razão para

a fome é a seca. No sul da África, a fome é agravada pela

epidemia de aids e tem como causas concorrentes a

interferência de governantes.

Outra dificuldade que a África enfrenta é a saúde, que

apresenta dificuldades para se desenvolver. O continente

representa uma região do mundo com sérios problemas de

saúde pública: maior número de casos de HIV/aids.

Na África há inúmeros conflitos. Os conflitos nesse

continente são basicamente motivados por disputas

territoriais; golpes de estados, que geram crises políticas;

rivalidades tribais, motivadas por questões étnicas ou

religiosas; disputas por água e recursos minerais; e imersão

do povo na miséria. Outros são motivados por diferenças

étnicas.
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Nesta entrevista, conversamos com Mariana

Bracks com o objetivo de conhecer melhor a história

do continente africano. Ela é doutora em História

Social pela USP, com estágio pós-doutoral na

UFMG; já publicou vários livros, listados abaixo no

tópico de sua profissão. Gostaríamos de dar

destaque ao seu livro em quadrinhos Rainha Ginga:

guerreira de Angola, que é um livro pedagógico com

uma linguagem leve e divertida, feito para ser

adotado pelas escolas para auxiliar as aulas sobre o

continente africano.

Nome completo: Mariana Bracks Fonseca

Idade: 36 anos

Profissão: Doutora em História Social pela USP,

com estágio pós-doutoral na UFMG.

Autora dos livros: Nzinga Mbandi e as guerras de

resistência em Angola (Mazza, 2015);

Ginga de Angola: memórias e representações da

rainha guerreira na diáspora (Brazil Publishing,

2019); livro em quadrinhos Rainha Ginga:

guerreira de Angola (Ancestre, 2016).

Como eram as relações entre as sociedades

africanas antes da chegada dos Europeus?

(comércio, economia, conflitos etc.)

Eu sou professora da história da África e a primeira

coisa que eu preciso explicar é que essa noção

“sociedades africanas” não existe. É uma

generalização muito grande, porque é um continente

com 54 países, com culturas diversas, com processos

históricos diversos. Então é difícil responder à

pergunta de forma generalizada. Por exemplo, a Costa

Leste, Zanzibar, Tanzânia, é uma região que possui

um comércio antiquíssimo, desde a antiguidade era o

eixo comercial do mundo. Então existiam Estados

como Axum, que era o maior império comercial da

época. Faziam comércio com a Índia, com a China,

muito antes da chegada dos Europeus.

Existe uma visão errônea de que foram os

Europeus que apresentaram o comércio à África, mas

já existia um comércio de longa distância, existiam

feiras, rotas comerciais através de rios e estradas. O

continente tem séculos e séculos de comércio, desde

a antiguidade, comércios internacionais e rotas

intersaarianas. Na região do Sudão, que era muito

próspera, ao sul do Egito, já havia rotas que

conectavam à região dos Grandes Lagos, na Nigéria.

Como eram as relações dos africanos com os

povos de outras regiões fora da África antes da

colonização? Eles tinham comércio entre si?

Um exemplo é que os povos do Norte da África,

como em Marrocos, Egito, têm um longo histórico de

comércio com a Região Mediterrânea, é muito antigo

esse comércio. Já nas sociedades da África Centro-

ocidental e Austral o contato foi a partir do século XV.

Mas tinham várias relações entre si, por exemplo os

Shona fazendo comércio com o Zulu. E realmente o

comércio nessas regiões é muito antigo.

O que mudou nas sociedades africanas após a

chegada dos Europeus?

Os Europeus se inseriram em sistemas políticos e

comerciais já existentes. Mas a presença deles

modificou muito o volume do comércio, os produtos

que chegavam e as visões de mundo, a introdução do

cristianismo em destaque.

Por Marcela Paula e Iasmin Sathler

ENTREVISTA
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Então, por exemplo, na Região do Congo, Angola,

no Reino do Congo e do Dongo, nos séculos XV e

XVI, já tinham uma malha tributária, uma organização

política, um poder central com vários governantes

locais, que eram tributários desse poder central. Os

portugueses chegaram se aliando a esses

governantes locais, precisaram se articular com as

lideranças que já existiam e com o sistema político

existente.

O comércio já existia, a diferença era que antes da

chegada dos portugueses o principal produto no

Reino do Dongo era o sal, o produto mais valioso.

Com a presença dos portugueses, a baliza das

transações econômicas foi substituída por seres

humanos. As transações econômicas começaram a

ser referenciadas pelo padrão “peças da Índia”, que

era um escravo adulto forte, na idade produtiva e isso

tornou-se o padrão das relações comerciais. Antes

era que uma peça de pano valia 1 kg de sal, agora

essa peça de pano vai ser cotada em duas “peças da

Índia”, dois seres humanos.

A presença dos portugueses e a instituição do

tráfico transatlântico de escravos alterou o regime e o

volume das mercadorias. Antes havia sim pessoas

sendo comercializadas nas feiras, como excedentes

de produção ou criminosos, pessoas que não tinham

dinheiro para pagar suas dívidas, elas poderiam ser

escravizadas e vendidas no mercado. Mas quando os

europeus chegaram, eles transformaram a cotação,

então antes o escravo era um produto, e passou a ser

o principal produto.

Além disso, a grande transformação que os

europeus colocaram foi fomentar as guerras. Antes

havia um povo que atacava o outro por diversas

razões, e o produto disso era porventura escravos,

isso ocorria em escala muito pequena. Os europeus

chegaram motivando um vizinho a invadir o outro

para conseguir mais escravos, então criou-se o clima

de instabilidade política. Levaram armas de fogo,

levaram vantagens para a guerra, criaram uma

conjuntura política de instabilidade fomentando as

guerras um contra o outro. As consequências disso

foram muito nocivas para as sociedades africanas.

Qual foi a reação das sociedades à tentativa de

colonização pelos Europeus? Foi violenta? Como

os africanos resistiram?

A história da Rainha Ginga exemplifica muito bem

esse amplo repertório de resistências – claro que

eles não aceitaram bem o povo ser escravizado. É

importante colocar desde o início a relação com os

chefes africanos de comercialização, também

corrigindo a versão errônea que a gente tem de que

foram os portugueses que chegaram e já eram

naturalmente superiores e conseguiram dominar as

sociedades africanas de forma fácil. Não foi assim,

o processo foi muito complexo e os portugueses

perderam muitas guerras como a história da Rainha

Ginga mostra.

No caso do Congo, por exemplo, foi mais de um

século de amizade. Um exemplo são as cartas que

o rei do Congo trocava com o rei de Portugal como

amigos, como irmãos, tinham uma relação

igualitária. Eles comercializavam como dois reinos

soberanos, autônomos, independentes e

igualitários. Quando os comerciantes portugueses

começaram a escravizar parte do povo congolês,

as relações de amizade foram rompidas e deu-se

início a uma fase de conflitos entre os dois reinos, o

rei do Congo não aceitava isso.

No Reino do Dongo, que é a atual Angola,

desde o início já teve resistência do governante, ele

já mandou prender os comerciantes portugueses,

porque já tinha visto a experiência do Congo. Os

portugueses tiveram que negociar muito, inclusive

prometiam armas e homens para ajudar o rei do

Dongo a vencer seus inimigos e para ter uma

aliança.

Existe um grande leque de resistências, a

Rainha Ginga, por exemplo, lutou por mais de 40

anos de batalhas abertas e nunca foi derrotada ou

capturada. É um exemplo de uma resistência bem-

-sucedida. Ela conseguiu se manter independente e

soberana, nunca se curvou à vassalagem. A

história dela desmente que os europeus ganharam

todas as guerras. Por outro lado, ela também

mostra várias outras formas de resistir, com

estratégias diplomáticas, eles negociavam. A

Rainha Ginga ficava no mesmo patamar de poder

político, ela falava que tinham a capacidade para

defender sua soberania e liberdade, tanto de forma

diplomática como na guerra.

Os portugueses tiveram de fazer vários acordos,

principalmente nos séculos XVI e XVII, quando a

resistência dos agentes africanos teve um grande

impacto na Coroa portuguesa.
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Só que o modelo econômico que Portugal montou

era tão dependente dos escravos que saíam dessa

região da África, eles insistiram e fizeram um grande

investimento.

Na década de 1640, a Rainha Ginga quase

expulsou os portugueses totalmente da região de

Angola. Só não conseguiu acabar totalmente com a

ideia de colonização portuguesa porque a elite

brasileira, a elite escravista da família de Sá, a partir

de Mem de Sá e Salvador de Sá organizaram um

grande resgate para expulsar os holandeses de

Angola, que eram os aliados da Rainha Ginga. Só

assim conseguiram retomar o controle do tráfico

negreiro nessa região. A resistência africana foi

muito efetiva e vitoriosa por um grande período.

Como ocorreu o tráfico dos africanos para outros

continentes, como a América? Foi feito através

de acordos, conflitos? Como as sociedades

foram afetadas?

Com certeza a sociedade foi afetada. O tráfico de

escravos foi constituído a partir de três vias

principais. As formas de se obterem escravos era

nas feiras e mercados, através das guerras, que

foram impulsionadas pelos portugueses, e através

de acordos de vassalagem.

Os acordos de vassalagem eram quando um

soberano, um chefe local, na região de Angola,

chamado Soba, aceitava se unir com os interesses

portugueses e pagava tributos anuais para o

governo português, que teoricamente deveria

protegê-lo dos inimigos. Esse Soba aliado deveria

dar passagem para as tropas, dar alimento e pagar

anualmente um tributo em escravos, normalmente

100 peças anuais.

Nos primeiros momentos, os escravos eram

obtidos através de negociações com os governantes,

fomentando as guerras entre eles. Mas não com o

sentido de dominar e conquistar o Estado, e sim de

negociar com o poder existente.

Existiam muitos conflitos nas sociedades

africanas? Entre elas mesmas e entre elas e os

Europeus? Como foram esses conflitos e quais

eram seus principais motivos?

O conflito faz parte da história da humanidade

desde a origem do ser humano, por diversos

motivos, como conflitos com seus vizinhos por

necessidade de mais terras. Nas sociedades

africanas não era a terra a questão principal,

mas, sim, as pessoas que eram controladas, que

deviam obediência a um rei. Então um rei atacava

um território para ter mais gente produzindo em

seu nome, ele queria as pessoas cultivando a

terra para dar uma parte da produção. Não era na

terra em si que ele estava interessado, era no

tanto de gente que devia obediência a ele.

Existiam esses conflitos na África em relação à

soberania, só que esses conflitos foram

acentuados, foram fomentados. Se antes a guerra

era por determinados fatores, de repente a guerra

foi incentivada com o objetivo de ter escravos. Um

governante atacava o outro pelo interesse

comercial que os portugueses os tentavam.

Falar que os africanos vendiam seus próprios

irmãos como escravos é uma visão deturpada,

equivocada, que tenta atribuir a culpa aos agentes

africanos por um modelo econômico que veio

externamente. Sim, o governante se aliou aos

portugueses, teve que dar os escravos

anualmente, mas pouco se discute qual eram as

condições que ele tinha. O comandante português

chegava e falava que se o Soba (governante

africano) fosse aliado, ele iria ser protegido, mas

teria que fazer as feiras, dar o tributo e dar

alimentação para as tropas. Agora se o Soba

fosse inimigo, os portugueses iriam invadir o

território, colocar todos os seus amigos para

invadi-los, queimar suas casas.

Então ninguém queria ser inimigo, o Soba era

obrigado a se aliar, não tinha muita opção se ele

queria ser leal ou não. Alguns colaboravam,

alguns tiraram algumas vantagens comerciais, por

exemplo, o Reino do Daomé, cujo rei ficou muito

rico escravizando o povo vizinho Iorubá. Esse rei

é eternamente amaldiçoado pelo povo do Benin.

Não existe essa noção do próprio chefe

escravizar o seu próprio povo, é muito raro,

um ou outro chefe tentou mas a própria elite

mandou ele sair do poder de alguma forma. O que

normalmente acontecia eram soberanos

governantes que vendiam seus inimigos. Por

exemplo, a Rainha Ginga tem essa controvérsia

se ela participou do comércio de escravos.

Ela era uma rainha do século XVII, a peça da

Índia, ou seja, escravos, era a forma de se inserir

no mercado internacional; ninguém comercializava

com outros Estados se não fosse através da
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escravidão. Ela queria ter os produtos que vinham

de fora sim, eram produtos que traziam prestígio,

poder, força militar. Então, sim, ela vendeu

escravos ou os trocou por armas de fogo com os

holandeses, mas quem ela vendia eram seus

inimigos.

É preciso entender o contexto de cada povo,

então as sociedades africanas já eram sociedades

estratificadas, com uma hierarquia alta. Tinha um

soberano, uma elite poderosa e ao mesmo tempo

tinha uma agricultura, havia pessoas que estavam

numa base da camada social. Os africanos não

eram como uma massa homogênea.

Qual foi o impacto que a divisão da África feita

pelos Europeus causou nas sociedades

africanas?

Essa divisão que vocês estão se referindo já foi

no final do século XIX na Conferência de Berlim em

1885, depois de muitos anos de presença europeia

no território africano, mas essa presença era

limitada por acordos comerciais. Em alguns lugares

os portugueses avançaram para tentar intervir nos

processos políticos e controlar os estados, mas ela

não foi eficaz. Até o século XIX, havia reinos

independentes, autônomos. E a partir da

Conferência de Berlim que, foi o diferencial dela,

determinou-se que a ocupação deveria ser efetiva.

Eles queriam colocar as pessoas para tomar conta

do Estado, aí sim eles tiveram a preocupação de

controlar o poder político, já no final do século XIX.

A consequência foi terrível porque eram chefes

europeus fazendo uma divisão de acordo com seus

próprios interesses lá na Alemanha, sem respeitar,

sem pensar nas divisões que já existiam, nas

afinidades étnicas ou nas rivalidades étnicas.

Construíram Estados com populações inimigas e

deixou o mesmo grupo étnico dividido em diversos

estados. Existem diversos exemplos disso, como o

povo Iorubá, que está ao mesmo tempo no Benin e

na Nigéria prioritariamente. Na Nigéria você tem um

mosaico étnico e diversas etnias que eram rivais,

então existe instabilidade do poder político até hoje.

Na região do Senegal você tem Casamance, que

é o sul do Senegal que foi anexado dentro do

império colonial francês da África ocidental

francesa. Mas as populações são totalmente

divergentes etnicamente, criando uma falsa

sensação de igualdade.

É interessante que as independências de

Estados europeus na década de 1960 e 70

mantiveram as divisões feitas a partir da Europa, o

que traz problemas ainda hoje, vários problemas de

conflitos são marcados por essa divisão.

Você tem a República Democrática do Congo,

que é um lugar de intenso conflito, porque não foi

observado que há várias populações historicamente

inimigas ocupando o mesmo Estado. Por exemplo,

o povo Lunda está na República Democrática do

Congo, ele está no Norte de Angola, na República

Centro-Africana. E dentro de um território existem

vários povos diferentes, isso é um problema até

hoje, é difícil para os Estados, que foram forjados

para tentar criar essa unidade.

Existiram grandes impérios na África? Quais

você destacaria?

Existiram vários, grandes, enormes impérios,

maiores do que qualquer um que existiu na Europa.

Eu destaco o Império da Etiópia, que foi fundado no

século X antes de Cristo pela Rainha de Sabá,

Makeda, e só encontrou seu declínio em 1975. São

quase três mil anos de um império, cuja mesma

dinastia ficou no poder do século X antes de Cristo

até 1975, com exceção de 200 anos. Isso é inédito,

em nenhum lugar do mundo você encontra um

poder tão grande. Então à Etiópia eu dou grande

destaque porque foi um grande império com uma

história riquíssima.

É importante falar do Egito, que hoje já se sabe

que é uma sociedade negro-africana é uma

civilização que desenvolveu tecnologia a partir dos

negros africanos. Quando a egiptologia foi fundada,

foi esse discurso de que era aquele esplendor todo,

as pirâmides, aquela coisa maravilhosa, só poderia

ser influência de civilizações do Oriente Médio.

Hoje, a partir dos trabalhos de Cheikh Anta Diop, na

década de 1970, confirmou-se que o Egito era uma

sociedade negro-africana. No Egito teve muita

produção de tecnologia importante, foi lá onde

surgiu a medicina, onde surgiu a astronomia, a

matemática, e por vezes vários conceitos, fórmulas

aparecem como invenção dos gregos. Inclusive

Pitágoras estudou na Biblioteca de Alexandria,

“bebeu dessa fonte” africana. Então, muito do que

se atribui aos gregos na verdade foram invenções

africanas.
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Não foi apenas o Egito, ao sul temos o Sudão, o

Reino de Kush, um grande império da antiguidade.

Depois, Axum, nessa região da Etiópia, ganhou

grande destaque, sendo um dos maiores estados

do mundo antigo na virada dos milênios. Destaca-

-se também o Reino do Mali no século XIII, com

Mansa Sundiata Keita, o grande Império Mandinga.

Também se destacam os Reinos do Kanem Bornu,

na região do lago Chade, um grande império que

articulou o comércio transaariano no século X.

Temos o Reino do Congo, em que, quando os

portugueses chegaram, no século XV, eles

comentaram que nunca tinham visto uma cidade

tão avançada. Com tantas vias, as ruas calçadas,

com um projeto de urbanização incrível, com

distribuição de água, por aquedutos. Os europeus

nunca tinham visto um rei que era tão respeitado

como era o Rei do Congo, as pessoas se

prostravam diante do Rei, como ele era

considerado um deus.

Tem também o Reino do Dongo, do qual a

Rainha Ginga era herdeira, um grande Estado

potente. O Império Lunda, nessa região da Angola,

República Democrática do Congo atual, um grande

império que trouxe uma inovação de organização

política muito interessante.

No sul há os Zulu, vários impérios potentes

militarmente organizados, os europeus tiveram

muita dificuldade de enfrentá-los. Em Madagascar

também existe um grande império, um grande reino

muito organizado, centralizado, com grandes

desenvolvimentos de tecnologia, com comércio

para as Índias, com várias conexões sem ser com

os europeus através do Oceano Índico. Tem

Zanzibar, Quilua, grandes centros comerciais com

muita influência dos árabes, tanto que na costa

oriental há a língua Suaíli, que é uma mistura de

Bantu com uma outra língua árabe.

Qual era o papel das mulheres nas diversas

sociedades africanas?

Diferentemente do que se pensa, do senso

comum, em que as mulheres africanas são vistas

como submissas, como inferiorizadas – de uma

forma geral, esta é imagem que se constrói das

mulheres africanas –, as sociedades africanas

valorizavam muito a mulher.

Inclusive o matriarcado, como Cheikh Anta Diop

falou, é um traço que define a unidade cultural

africana.

As mulheres sempre foram referenciadas na

posição máxima das sociedades pré-coloniais.

Primeiro porque a elas se deve a vida, todo mundo

nasce de uma mulher e reconhece essa divindade

que é a mulher. Segundo porque as mulheres de

forma geral eram as produtoras de alimento, eram

elas que faziam a agricultura, então a produção de

alimentos dependia das mulheres. Em várias

sociedades, o comércio era feito pelas mulheres.

Por exemplo, na sociedade Igbo só as mulheres

tinham direito de comercializar.

Então a mulher sempre teve uma relevância

muito grande na sociedade africana. Isso se

percebe pela arte, como a mulher, a mãe é

reverenciada, nos provérbios e nas divindades. Há

várias divindades femininas ligadas à fertilidade,

tanto da terra como do povo, divindades femininas

ligadas às águas doces. Então esse arquétipo da

mãe, da matriz gestora, é muito forte, e diversas

mulheres assumiram o controle político. Desde a

antiguidade, desde o Egito, temos Hatshepsut, que

foi uma rainha que se tornou uma faraó, comandou

a sociedade sem objeção.

As mulheres não apenas ocuparam o poder,

elas eram fundamentais nos rituais de sacralização

do chefe. Mesmo quando era o homem a governar,

ele precisava da bênção da mãe dele. Por exemplo,

no Reino de Cuxe nenhum rei poderia governar se

a mãe não o abençoasse. As mães eram

responsáveis por esse processo de entronização

do rei no poder. Em Cuxe, várias mulheres

assumiram o poder, o controle do Estado, foram

conhecidas como Candaces. É preciso perceber a

mulher africana como agente da história.
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A incrível descoberta de centenas de milhões de árvores no 
deserto do Saara

Reportagem de BBC News adaptada por Iasmin Sathler

O Saara e o Sahel têm muito
mais árvores do que se pensava

Quando se pensa no Saara, o maior deserto não polar do mundo, muitas vezes se imagina uma gigantesca

planície de areia que parece se estender até o infinito.

Mas um novo estudo mostra que o Saara esconde algo inesperado: centenas de milhões de árvores. Não

agrupadas em uma floresta, mas árvores solitárias.

Um grupo internacional de pesquisadores conseguiu contar essas árvores uma a uma em uma área de 1,3

milhão de quilômetros quadrados no noroeste da África. A região, que atravessa países como Argélia,

Mauritânia, Senegal e Mali, inclui partes do Saara Ocidental e também o Sahel, o cinturão de savana tropical

semiárida ao sul do deserto.

O trabalho, publicado na revista Nature, concluiu que há “um número inesperadamente grande de árvores”

nesta área. Mais especificamente, cerca de 1,8 bilhão foram registradas, um número muito maior do que o

esperado. O principal autor do estudo, Martin Brandt, da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, disse

à BBC News Mundo que embora “a maioria esteja no Sahel, existem centenas de milhões no próprio Saara”.

Neste mapa, é possível ver o número de
árvores por hectare na área estudada

Há em média uma árvore por hectare no hiperárido Saara. “Não parece muito, mas acho que é mais do que

se poderia imaginar”, disse ele. Além disso, ele esclareceu que a área pesquisada representa apenas 20% do

Saara e do Sahel, “então a contagem total de árvores é muito maior”.
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Como foi a contagem

O grupo de cientistas, que incluiu especialistas da Nasa (agência espacial americana), do Centro Nacional de

Pesquisa Científica (CNRS) da França e do Centro de Monitoramento Ecológico de Dakar, no Senegal, entre

outros, fez o trabalho acessando imagens de satélites de alta resolução normalmente reservadas para uso

militar ou industrial.

Eles usaram mais de 11 mil imagens da região, registradas por quatro satélites da empresa privada

Digitalglobe, que pertence à Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, que faz parte do

Departamento de Defesa do país.

Para encontrar as árvores, eles usaram um tipo de inteligência artificial conhecido como aprendizado

profundo, no qual um computador é ensinado a fazer algo. Nesse caso, a identificar árvores. Para não

confundir uma árvore com um arbusto, os especialistas decidiram contar apenas as copas com área superior

a três metros quadrados.

Brandt disse à BBC Mundo como treinou o sistema para identificar árvores com precisão. “Eu cataloguei

manualmente a área da copa de quase 90 mil árvores”, observou ele. “Eu registrei muitas porque o nível de

detalhe nas imagens é muito alto e as árvores não parecem iguais, e queríamos uma medida relativamente

precisa das áreas de suas copas”, explicou.

pesquisadores também usaram o Google Maps para verificar a 
presença de árvores em áreas povoadas da área estudada

O trabalho mostrou que, em média, as copas tinham cerca de 12 m². Os pesquisadores estimaram que, se as

árvores com copas menores que 3 m² ou arbustos menores fossem incluídos, a vegetação total nessa área

desértica seria 20% maior.
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O que isso significa

Brandt observou que essa descoberta traz pouco alento quando se considera o enorme problema do

desmatamento que tanto preocupa os ecologistas e que foi agravado nos últimos anos por grandes incêndios

florestais em lugares como Grécia, Austrália, Estados Unidos e América do Sul.

“Árvores em zonas áridas sempre estiveram lá. Saber seu número e localização é importante, mas não é

equivalente ao plantio de novas árvores”, disse ele.

Ele também explicou que as árvores no deserto desempenham um papel menor do que as árvores nas

selvas e florestas na absorção de dióxido de carbono da atmosfera.

No entanto, ele enfatizou que, em áreas semiáridas e subúmidas, elas “são um considerável consumidor de

carbono”. Além disso, ele destacou a importância dessas árvores para as pessoas que vivem nessas regiões.

“Elas são fundamentais para a subsistência, fertilizam o solo, proporcionam maior produtividade e fornecem

sombra e abrigo para humanos e animais. Geram renda e são fundamentais para a nutrição”, afirmou.

Há milhões de árvores solitárias como esta

Os especialistas acreditam que o sistema de rastreamento pode servir como base para encontrar

árvores em outros ecossistemas.

No entanto, eles alertam que ainda não existem condições para contar todas as árvores do planeta.

“Devemos criar modelos mais robustos que possam ser usados em uma variedade de diferentes

sistemas de satélite com diferentes resoluções espaciais”, disse Brandt. “Além disso, se for aplicado a

florestas, muitas vezes é difícil identificar árvores individuais. Se é difícil para nossos olhos, também será

difícil para o modelo”.
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Conheça a tribo Zulu
Adaptação por Ana Laura de Souza e Gustavo Dias

Os zulus ou zulos são um povo do sul da África que vive em territórios correspondentes à África do Sul,

Lesoto, Essuatíni, Zimbábue e Moçambique. Embora, hoje, tenham expansão e poder político restritos, os

bosquímanos guerreiros rebeldes da tribo Zulu foram, no passado, uma tribo de bosquímanos que

atacaram fortemente os colonos britânicos, bôeres e portugueses durante as épocas coloniais, resistindo

ao desbravamento e à colonização britânica, portuguesa e bôere da Zululândia entre os séculos XIV e XIX

e início do século XX.

A população de zulus na África do Sul foi estimada em 8 778 000 em 1995, correspondendo a 22,4% da

população total do país, segundo a revista The Economist. Nos demais países, o número de zulus é

estimado em cerca de 400 mil.

História

Os zulus eram originalmente um grande clã de onde hoje é o norte do kwaZulu-Natal. O clã foi fundado

por Zulu kaNtombhela. Em 1816, os zulus formaram um poderoso estado sob liderança de Shaka. Dada

compreensão da África dividida pela conferência de Berlim (1885), tem-se a concepção de que

inicialmente o reino Zulu, outrora dividido em clãs, situava-se quase ao norte da África na região da

República Centro-Africana atualmente.

Os zulus possuíam uma mobilidade relativamente grande, contudo, os deslocamentos não ocorriam por

simples nomadismo, e, sim, por motivos diversos, como a exaustão da terra, a necessidade de novas

áreas de caça, ameaça de inimigos, entre outros. Dessa forma, um guerreiro em particular se destacou:

seu nome era Shaka, e ele foi o responsável em transformar um poderoso estado: o grande clã fundado

por Zulu kaNtombhela.
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Grandes guerreiros

Nos meados do século XVIII, começaram a culminar guerras entre tribos africanas, na região da atual África

do Sul, pela posse de terras. Era necessário que as tribos se expandissem para terem espaço suficiente

para a pastorícia e agricultura – tal feito ocorreria no estreito corredor entre a cordilheira do Drakensberg e o

mar. Os rios que descem da cordilheira formavam fronteiras naturais, por conseguinte formaram-se três

grandes grupos de tribos Ngoni: os Ngwane, que encontravam-se desde o rio Temple até o rio Pongola,

comandados por Sobuza; os Ndwandwe, entre o rio Pongola e o rio Umfolozi e comandados por Zwide; e os

Mthethwa, do rio Umfolozi até ao rio Tugela, comandados por Cetshwayo.

As lutas entre essas tribos eram muito frequentes e por essa razão começou-se aprimorar a organização

militar, articulando exércitos na base de grupos da mesma idade. Por volta de 1790 nasce na tribo Zulu

Shaka, fruto de uma gravidez antecedente à circuncisão, algo proibido na tribo Zulu e por isso não era

considerado herdeiro do trono. Durante sua adolescência, Shaka foi incorporado no exército de Cetshwayo,

no qual se tornou o guerreiro favorito do rei e passou a comandar um regimento do exército no grupo de sua

idade. A posição de Shaka no exército de Cetshwayo fez com que o grande chefe expansionista de

Mthethwa o ajudasse a tomar o trono pela força, após morte de seu pai em 1816.

Inovações militares, como a assegai, implantadas por Shaka

Dois anos mais tarde, em 1818, há uma grande batalha entre Cetshwayo e Zwide na qual o chefe Mthethwa

foi morto, levando Shaka a tomar conta do poder e dar início a reformas militares.

Durante o tempo de serventia no exército de Cetshwayo, Shaka observou que as armas usadas já eram

ultrapassadas para as novas táticas de guerra. Assim, ele introduziu o uso do escudo que protegia o corpo

inteiro e implantou a substituição à lança, que se atirava por uma lança mais curta, a qual funcionava como

uma espada e que recebeu o nome de assegai.

Foi graças a essa organização militar de Shaka que os zulus conseguiram conquistar e derrotar numerosas

outras tribos, levando o título de Grandes Guerreiros. Ele fez todos os membros da sociedade participarem

na guerra, dividindo com precisão as funções. Todos os homens de 16 a 60 anos serviam no exército. Era

proibido aos jovens guerreiros casar-se, e o casamento só era autorizado como pagamento de serviços

militares. As mulheres e as crianças serviam também no exército, seguindo o exército com o gado,

cozinhando e carregando comida. Os homens de outras tribos que eram feitos prisioneiros tornavam-se

escravos e, se eram novos e fortes, faziam parte do exército.
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O desdobramento Zulu em Isandlwana

mostrou o sistema tático militar bem

organizado que tornou o reino Zulu bem-

-sucedido por muitas décadas. Esse

acontecimento constituiu a pior derrota

que o exército britânico já havia sofrido

nas mãos de uma força de combate

africana nativa. A derrota provocou um

redirecionamento do esforço de guerra, e

os britânicos, embora em menor número,

começaram a ganhar vitórias; a virada dos

britânicos veio com a batalha em Rorke's

Drift e sua vitória veio com a batalha de

Ulundi em 4 de julho e a subsequente

derrota do Reino Zulu.

Falecimento

Shaka não tinha descendentes que pudessem

suceder-lhe. O aparecimento dos primeiros

cabelos brancos detonou um processo de

loucura irreversível, além de perseguições

terríveis que abalaram toda a estrutura Zulu. A

mortalidade gratuita se espalhou pelo reino.

No dia 22 de setembro de 1828, Shaka foi

morto por uma tia e seus dois meios-irmãos;

terminava, assim, a era do homem que

impulsionou a nação Zulu.

Reino Zulu

A ascensão do reino Zulu dá-se pela vitória ao exército Ndwandwe, que recebe o nome de A batalha de

Gokoli. O reino cresceu para dominar grande parte do que hoje é o KwaZulu-Natal e a África Austral.

Após conflitos envolvendo a tribo de Ndwandwe, sendo informado que Sikuniana planejava o atacar, Shaka

ordena um grande exército a combate dos Ndwandwe, dando origem a um grande massacre, no qual cerca

de 40 mil Ndwandwe são mortos, levando os poucos que restaram acolher-se junto de Mzilikazi e

Soshangane. A tribo Ndwandwe passa a deixar de existir como uma tribo independente.

Entretanto, quando o reino entra em conflito com o Império Britânico na década de 1870 durante a Guerra

Anglo-Zulu, é derrotado, apesar da vitória do Zulu na guerra. A área foi posteriormente absorvida pela

Colônia de Natal e mais tarde se tornou parte da União da África do Sul.

Guerra Anglo-Zulu

Em 11 de dezembro de 1878, os britânicos entregaram um ultimato aos onze chefes representados por

Cetshwayo. Os termos incluíam a rendição de seu exército e aceitação da autoridade britânica. Cetshwayo

recusou e a guerra começou em 1879.

Inicialmente, os britânicos sofreram uma pesada derrota na Batalha de Isandlwana em 22 de janeiro de 1879,

quando o exército Zulu mata mais de mil soldados britânicos em um único dia.
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Cultura

A África do Sul é uma nação rica, diversificada, colorida, com mais de 11 línguas oficiais. Entre os maiores

grupos étnicos está o Zulu, reconhecido por ser habilidoso na batalha e a na caça. No país, de mais de 50

milhões de habitantes, mais de 20% da população, tem o zulu como idioma materno. Em Kwazulu Natal, na

província dos zulus, o Por dentro da África fez alguns registros dessa cultura.

É comum, para os integrantes da tribo, que um homem, dependendo de sua condição financeira, tenha mais

de uma mulher, e caso venha acontecer de ter mais de uma mulher, a outra que já estava na família deve

aceitar a chegada dessa. Vale lembrar que esses costumes que pertencem à cultura Zulu, atualmente, não

são seguidos por todos, principalmente nas cidades onde a rotina se configura de uma outra maneira. As

tradições zulu ainda são praticadas, mesmo nas cidades, mas não são tão generalistas assim. A poligamia

(o costume de ter mais de uma esposa ou marido) é, agora, uma escolha de alguns indivíduos. Alguns usam

os costumes para suprir a ganância e a luxúria, mas é uma obrigação para um homem zulu ter mais do que

uma esposa. As pessoas estão se tornando mais modernas sobre o tipo de coisas e eles perceberam que é

um costume que custa caro. Valor do dote na cultura zulu: uma esposa custa o equivalente a 11 vacas, ou

seja, no mínimo, R$ 1000 reais.

Dentro do mosaico cultural e linguístico africano, há várias línguas independentes, nas quais os falantes são

considerados até mesmo bilíngues devido à existência de formações dialéticas. Uma das várias línguas

derivadas de autóctones regionais é a isizulu, uma língua bantu originária do povo zulu e falada em parte

sudeste da República da África do Sul, Moçambique, Joanesburgo, regiões do Zimbabwe e Zâmbia. A

ordem gramatical dessa língua é semelhante ao português: sujeito-verbo-objeto.

As danças zulu são um marco cultural da África, presentes em zonas rurais, periféricas (township) e centros

culturais e empregadas em diferentes contextos como em casamentos, funerais, guerras, nascimentos. A

presença de instrumentos não é forte, às vezes há tambores, mas em suma os sons vibrantes são

produzidos pelo próprio povo. Existem cinco modalidades de danças zulus: Ingoma (isizingilli), Ingoma

(isishamew), Indlamu, Imvunul, Isicathamiya. As danças zulu e os festivais que as acompanham – como o

festival da virgindade – passaram a atrair vários turistas e serem vistos pelo governo local como forma de

movimentar a economia.

Depois de anos reprimidos pelo Apartheid, as roupas para o povo zulu representam um mecanismo de

reafirmação de identidade. Nas aldeias, o povo mantém as vestimentas típicas, trabalhadas com peles de

cabra ou vaca. As meninas usam normalmente somente saias e aventais feitos de miçangas cruzados na

frente do corpo, sem mais nada por baixo, além dos braceletes grossos no pescoço, nos braços e nas

pernas. Na dança há a substituição dos aventais por saias de lã, chocalhos no tornozelo para auxiliar no

momento de levantar as pernas e peitos, sempre despidos. O Isicholo, um dos adereços mais famosos do

povo zulu, é um chapéu usado por mulheres mais velhas e quase exclusivamente em contextos cerimoniais

e competitivos.

Além de vestimentas, o cabelo é algo símbolo cultural importante para esse povo – principalmente entre

mulheres. São conferidos aos cabelos aspectos comunicativos que falam dos movimentos mais cotidianos,

mostrando status social e diferenças de áreas rurais para as cidades.
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Religião e crenças

A crença zulu era em espíritos ancestrais (amaThongo ou amaDlozi), que tinham o poder de intervir na vida

das pessoas, para o bem ou para o mal. Tradicionalmente, os zulus reconhecem vários elementos para

estarem presentes em um ser humano: o corpo físico (inyama yomzimba ou umzimba); a respiração ou força

vital (umoya womphefumulo ou umoya); e a “sombra”, prestígio ou personalidade (isithunzi). Uma vez que o

umoya deixa o corpo, o isithunzi pode viver como um espírito ancestral (idlozi) somente se certas condições

forem satisfeitas na vida. Demonstrar respeito e generosidade para com os outros aumenta a posição moral

ou o prestígio da comunidade, a isithunzi. Em contraste, agir de maneira negativa em relação aos outros pode

reduzir o isithunzi, e é possível que o isithunzi desapareça completamente. Para atrair o mundo espiritual, um

adivinho (sangoma) deve invocar os ancestrais através de processos de adivinhação.

Mitologia

Na mitologia Zulu, a Terra surge coberta por uma neblina densa, para que as pessoas não pudessem ver o

Sol ou a Lua. A presença de fatores climáticos como ventos ou tempestades eram inexistentes. Os humanos

se comunicavam apenas através da mente, porque não existiam palavras. Mas um dia, Chattily, uma raça de

deuses com três olhos amarelos e pele de lagarto, chegaram na forma de grandes tigelas de fogo vindas do

céu e criaram a capacidade de falar. Inventaram tantas línguas diferentes que dividiram o povo, que então se

fracionaram em diferentes grupos com ideias diferentes.



NOTÍCIA
Facebook anuncia construção de cabo submarino gigante em 

volta da África para aumentar acesso à internet no 
continente

O Facebook anunciou que está construindo um cabo de proporções continentais em volta da África, com o

objetivo de aumentar o acesso à internet no continente. O cabo com extensão de 37 mil km irá conectar 23

países, entre África, Europa e Ásia. O projeto, chamado de 2Africa, foi criado em parceria com a China

Mobile, a sul-africana MTN, a francesa Orange e a inglesa Vodafone, além da Nokia e da Alcatel Submarine

Networks.

Segundo o Facebook, o cabo terá uma extensão similar “à circunferência da Terra”. Nesta semana [14 maio

2020], a empresa anunciou que, sozinho, o cabeamento será três vezes mais potente que todos os outros

submarinos de internet que atendem à África hoje. O quanto será investido no projeto ainda não foi divulgado,

entretanto. Seu objetivo principal, divulgado em um blog da companhia, é levar conectividade ao continente, o

“menos conectado do mundo”.

“O 2Africa é a continuação de um esforço em conjunto do Facebook para expandir a infraestrutura global de

internet. Quando completada, essa nova rota vai entregar capacidade de conexão para suportar internet 4G e

5G de centenas de milhões de pessoas”, diz a publicação. A empresa, porém, não dá detalhes de quando o

projeto será finalizado.

“Expandir a capacidade do ecossistema digital local florescer, oferecendo acessibilidade para pessoas e

empresas. Nós acreditamos que economias crescem com melhor acesso à internet. Acreditamos que o

2Africa será um importante pilar para inserir o continente no cenário da economia digital”.
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Reportagem de Época Negócios adaptada por Gustavo Dias

Cabo com extensão de 37 mil km irá conectar 23 países do continente africano, europeu e asiático

http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/facebook/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/internet/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/facebook/
https://engineering.fb.com/connectivity/2africa/
https://engineering.fb.com/connectivity/2africa/
https://engineering.fb.com/connectivity/2africa/
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Por Iasmin Sathler

A cultura africana e sua influência no Brasil
A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o período que

durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural do Brasil refletiu-se na diversidade dos escravos,

pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas.

Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantos, nagôs e jejes, cujas crenças religiosas deram origem às

religiões afro-brasileiras, e os hauçás e malês, de religião islâmica e alfabetizados em árabe. Assim como a

indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Os africanos contribuíram para a

cultura brasileira em vários aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma.

DANÇA E MÚSICA

A dança afro-brasileira é caracterizada pelos movimentos

bem variados, herdados dos ancestrais africanos e

mantidos até hoje por meio da tradição oral.

Essa dança é baseada no cotidiano do negro africano.

Momentos da vida diária das tribos, como o corte da cana, a

colheita, a preparação da farinha, a caça ou a pesca. E ritos

e tradições, como a homenagem aos deuses, à natureza, a

coroação de um rei ou a morte estão entre as

representações.

No Brasil, essa herança se transformou e ganhou novos

significados. Antes eram realizadas para relatar aos mais

jovens fatos históricos, de forma a reforçar tradições e

fundamentar a cultura. As danças eram um importante meio

de valorização do grupo familiar ou social.

Alguns exemplos de danças afro-brasileiras são samba de roda, samba de caboclo, samba de bumbo,

maracatu, moçambique, jongo etc.

O samba, afoxé, maracatu, congada, lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música

brasileira que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana, no Brasil Imperial, surgiu nos

escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro, uma de suas mais ricas

expressões. Os instrumentos usados na música como o tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta,

marimba e o berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos,

como o jongo, ou danças, como a umbigada, são também elementos culturais provenientes dos africanos.

RELIGIÃO

Na religião, os africanos buscaram sempre manter suas

tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do

continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao

catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as

religiões do continente africano com o cristianismo europeu,

processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de

participação religiosa africana o candomblé, a umbanda, a

quimbanda e o catimbó.
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Algumas divindades religiosas africanas ligadas às forças da natureza ou a fatos do dia a dia foram

aproximadas a personagens do catolicismo. Por exemplo, Iemanjá, que para alguns grupos étnicos africanos

é a deusa das águas, no Brasil foi representada por Nossa Senhora. Xangô, o senhor dos raios e

tempestades, foi representado por São Jerônimo.

CULINÁRIA

O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e

casas-grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos

culinários da influência africana o vatapá, acarajé, pamonha, mungunzá, caruru, quiabo e chuchu. Temperos

também foram trazidos da África, como pimentas, leite de coco e o azeite de dendê.

E não tem como não falar da famosa feijoada, o preparo era

feito pelos africanos escravizados, que usavam feijão preto e

sobras de carnes, dispensadas pelos senhores de engenho. A

feijoada é considerada um prato brasileiro com forte influência

africana.

A religião também tem uma relação importante com a

culinária. Por exemplo, no candomblé, os devotos servem para

os santos comida que pertencem à tradição africana. Como as

comunidades negras se espalharam pelo Brasil, a culinária que

veio da África se espalhou por todo o país.

IDIOMA

O português falado no Brasil traz inúmeras palavras de origem africana. Em razão da escravidão dos

negros da África no Brasil, houve uma importante contribuição do continente na formação do que podemos

chamar hoje de idioma brasileiro. Muitas palavras existentes em nosso dicionário são usadas com o mesmo

sentido aqui e na Angola, um exemplo que marca a forte ligação linguística.

Entre os exemplos de palavras africanas em nosso vocabulário temos: abadá, caçamba, cachaça,

cachimbo, caçula, candango, canga, capanga, carimbo, caxumba, cochilar, corcunda, dengo, fubá, gibi,

macaco, maconha, macumba, marimbondo, miçanga, moleque, quitanda, quitute, tanga, xingar, banguela,

babaca, cafofo, cafundó, cambada, muquirana, muvuca.

É importante sabermos que a África é um dos continentes responsáveis pelo português que temos hoje

no Brasil. Um idioma rico e variado, originado de vários povos e que conquistou sua identidade única por

conta da forte miscigenação linguística.
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Tribos africanas – Cultura

Por Miguel Lima

Que as religiões sofrem muito preconceito nós sabemos, porem poucos de nós a conhecemos, já que

frequentemente é relacionada a algo malvisto pela sociedade, A cultura é muito interessante, com muitas

danças e comidas, que vieram de muito tempo, desde as primeiras tribos africanas que cultuavam muitos

deuses.

Um exemplo de sua cultura são suas lindas artes que geralmente são associadas a suas religiões, entre

elas são esculturas e artefatos. Além disso é um povo com muitas festas e danças de ritmo rápido e que

muitas vezes possuem relação religiosa e influenciam também a cultura brasileira, como a capoeira; suas

artes sempre têm presenças de figuras humanas normalmente esculpidas em madeiras.

Suas músicas, além de possuírem bastantes relações religiosas, também são muito folclóricas. O estilo

musical tradicional é chamado de kwaito, preservado por músicos famosos como Ladymith Black Mambazo.

Além disso ocorre, desde o ano 2000, na África do Sul, o festival de Jazz Cape Town Away, sendo o evento

mais prestigiado do continente africano.

A culinária africana também influencia a brasileira, com pratos conhecidos, como o acarajé, que no

vocabulário “akárá” significa “bola de fogo”. Há também ótimos pratos nacionais como a tagine, um cozido

de legumes e carne, o arroz jollof, um arroz temperado, e o moussaka, um frango com molho espesso.

Diferentemente do que muitas pessoas acham, o candomblé e a umbanda não são religiões africanas, são

religiões brasileiras com base em religiões africanas, e essas são presentes principalmente no Nordeste do

Brasil. O Candomblé consiste no culto de “orixás”, “Voduns” e “Inquices”, e a Umbanda significa “A arte de

curar” no vocabulário quimbundo; é uma religião sincretizada, com traços do catolicismo, espiritismo e o

candomblé, que se baseia em três conceitos: a luz, a caridade e o amor.

E sabendo de tudo isso, podemos ver como as influências dessa incrível cultura são tão importantes e

recorrentes na nossa vida, valendo ressaltar que é de extrema importância conhecer sobre a cultura antes

de julgá-la, podemos achar aspectos que podem ser aplicados em nossas vidas.



CURIOSIDADES
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● A Região de Nieuwoudt Ville possui a maior diversidade de flores do continente.

● O Rio Nilo é considerado o maior rio do mundo.

● Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são africanos. Angola e África do Sul são os países com

maior Produto Interno Bruto da África.

● O continente africano é o segundo mais populoso, perdendo apenas para a Ásia.

● Há mais de 1 bilhão de pessoas morando na África, o terceiro maior continente do mundo.

● O maior animal do mundo vive na África. Por causa do clima, do solo e das vegetações, o continente

africano é a casa perfeita para os elefantes, fornecendo todos os itens necessários para a sua

sobrevivência. A girafa, o animal mais alto do mundo, também pode ser encontrada em grandes

populações pelas terras africanas.

● O Deserto do Saara é um dos maiores do mundo! Localizado no norte do continente, o deserto ocupa

mais de um terço do território africano, e é conhecido por possuir um dos climas mais quentes da

Terra.

● Alguns povos encontrados na África vivem de forma rudimentar, semelhante aos antigos homens da

caverna. Pescar e caçar o próprio alimento, fazer fogo com pedras e gravetos, entre outras, são

atividades comuns nas culturas desses povoados.

● O continente africano é o segundo em extensão territorial no planeta.

● A África tem diversas paisagens, com desertos, florestas tropicais e savanas.

● O deserto do Saara ocupa um terço do continente africano.

● Alguns países africanos têm os diamantes mais valiosos do planeta.

● A África abriga o maior rio do mundo, o famoso Rio Nilo, que tem 6650 quilômetros de comprimento.

● O Rio Nilo nasce em Uganda e na Tanzânia.

● O elefante é o maior animal da Terra e é típico da África.

● O elefante africano chega a 3,3 metros de altura e pesa cerca de 5 toneladas.

● Tristes estatísticas indicam que grande parte da população africana sofre com a fome, miséria,

guerras, desempregos, dentre muitas outras situações decadentes. A África é, sem dúvida, o

continente que apresenta os piores indicadores sociais do mundo.

● O continente africano abriga, atualmente, cerca de 930 milhões de habitantes.

Por Marcela Paula



CRÔNICA
Por Ana Laura Dias

Um por todos e todos pela tribo

Pela manhã, acordei, comi algumas frutas, quando ouvi um barulho alto vindo da floresta. Olhei ao redor e

vi que os homens da tribo estavam em posição, com as armas, dadas pelos partidos sudaneses, em mãos.

Sabia o que estava acontecendo e queria ajudar, mas eles não aceitariam uma garota, magra, fraca e sem

nenhum preparo, como eu, lá.

Sinto alguém me puxando para longe, e então vi que era minha mãe, com as flores na cabeça que sempre

estavam lá. Ela me levou para longe da confusão, mas mesmo que estivéssemos no fundo do nosso território,

conseguimos ver e ouvir tudo o que acontecia. E de repente, um estalo forte, uma arma teria sido disparada,

mas então percebo que, na verdade, não foi uma das nossas e que um guerreiro do nosso lado havia caído,

mas o que isso poderia significar?! Isso mesmo, eram eles, aqueles que sempre nos afligiram estavam mais

uma vez tentando invadir o nosso território, eram os brancos.

Após perceber que um dos nossos havia caído, senti que as pessoas da tribo estavam com receio, mas

mesmo assim não recuaram e minha mãe, junto com as outras mulheres que estavam lá com as crianças,

foram para a linha de frente. Com isso, senti que meu momento havia chegado, então fui atrás delas, mas o

que fazer?! Eu não sabia, pois nunca havia presenciado um acontecimento desses... óbvio que conhecia as

histórias, mas apenas porque meus avós haviam me contado.

No meio do caminho, eu parei e olhei ao redor, os brancos já haviam avançado, era tiro para todos os

lados, recuei, ainda não estava preparada para lutar, só queria me esconder e pedir para que aquela confusão

acabasse logo e todos ficassem bem. Saí correndo, com medo e com consciência pesada, pois não tinha

ajudado minha tribo quando eles mais precisavam de mim, mas não estava pronta, não queria morrer. Foi

quando senti uma dor na barriga, que parecia perfurar, olhei e estava saindo sangue, tinha sido atingida.

Minhas pernas pareciam bambear, não tinham forças, então caí. Tentei pedir ajuda, mas no meio da

confusão ninguém conseguia me escutar. Cada vez mais sangue, até que ouvi um grito angustiante, era minha

mãe. Ela correu até mim e me colou no seu colo, pude perceber que ela estava chorando, então perguntei

para ela: “Mãe, eu vou morrer?”. Com o rosto inchado com as lágrimas ainda escorrendo e a voz trêmula, ela

respondeu “Você vai apenas adormecer, não se preocupe!”, até que tudo ficou preto e eu já não conseguia

ouvir mais nada.
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CHARGES
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Por Miguel Lima



A culinária africana sempre despertou a curiosidade dos brasileiros e não é por acaso que isso acontece: os

africanos trouxeram para o Brasil muitos dos alimentos que hoje fazem parte da gastronomia típica brasileira.

Tratando-se de um continente de dimensões enormes, são também muito diversificadas as comidas típicas da

África. A comida africana vive muita da imaginação que os africanos possuem. Eles transformam os produtos

típicos das suas regiões e os escassos alimentos que possuem à sua disposição em autênticas delícias. Por

isso mesmo, os pratos africanos, podem satisfazer qualquer paladar.

Os pratos típicos da África sofreram ainda influências de outras regiões do globo. Os colonizadores europeus

e outros povos (árabes, indianos etc...) trouxeram especiarias, hábitos e tradições que enriqueceram muito as

comidas africanas.

RECEITAS
Por Marcela Paula
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Biltong e droewors:

Guardadas em suas devidas proporções, este prato possui muita semelhança com a nossa carne-seca.

Biltong (carne cortada em fatias) e droewors (formato de salsicha) são penduradas para secar no sol depois

de curadas em uma mistura de vinagre, sal, açúcar e especiarias, como coentro e pimenta.

O método, criado para armazenar a carne há tempos, às vezes ganha um aliado nos dias atuais – os fornos

elétricos que aceleram o processo, que conta com uma boa variedade de carnes, como avestruz e javali.
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MODO DE PREPARO:
● Corte as carnes em pedaços de tiras, com um pouco de gordura 

em cada tira;

● Misture o açúcar mascavo (7 onças/ 200 g), bicarbonato de sódio 

(4 colheres de sopa), pimenta preta e coentro (2 colheres de 

sopa). Esfregue a mistura em tiras de carne;

● Deposite a camada de carne em plástico ou madeira;

● Coloque um pouco de vinagre em cada camada;

● Deixe num local fresco por 24h a 48h,dependendo da espessura 

da carne e de quão salgado você quer que o biltong;

● Mergulhe os pedaços de carne numa mistura de vinagre e água 

quente, fazendo-os brilhantes e escuros;

● Pendurar em ganchos 11/2 pés (45 cm) distantes entre si, de 

modo que o ar possa circular livremente. Deixe de 2 a 3 semanas 

para secar.

INGREDIENTES:

● Açúcar mascavo;

● Bicarbonato de sódio;

● Pimenta preta moída;

● Coentro;

● Vinagre;

● Água quente.
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Boerewors:

Boerewors é uma linguiça/salsicha tradicional da África do Sul feita de carne bovina, misturada com carne de

porco ou, em alguns casos, cordeiro – e que leva especiarias. A receita é baseada em uma linguiça

holandesa, mas com ingredientes diferentes, e é tradicionalmente servida em forma de espiral, em um braai

(churrasco), com um pap (espécie de polenta) ou servida no pão (parecendo um cachorro quente). O termo

boerewors vem das palavras em holandês boer (agricultor) e wors (salsicha). Seria a linguiça (ou salsicha) da

fazenda.

MODO DE PREPARO:

● Misture bem todos os ingredientes;

● Lave as tripas em água corrente por dentro e 

por fora;

● Encha as tripas com a massa formando um 

espiral;

● Coloque na geladeira por 24 horas antes de 

usar, se preferir pode congelar por até 3 

meses.

INGREDIENTES:
● 1 ½ kg de carne moída com o menor teor

de gordura possível;

● 1 ½ kg de carne de porco moída, (lombo

ou pernil);

● 250 g de bacon (moído junto com o porco),

tripa para encher (deixar de molho na água

antes de usar);

● ½ xícara de vinagre de vinho tinto;

● 1 dente de alho;

● 4 colheres de sopa de molho inglês;

● 2 colheres de sopa de sal;

● 1 colher de chá de pimenta do reino;

● 2 colheres de sopa de coentro moído;

● ½ colher de chá de noz moscada;

● ½ colher de chá de tomilho seco;

● ½ colher de chá de pimenta de caiena;

● ½ colher de chá de cravo moído.
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Bunny Chow

Este prato típico da África é uma das comidas de rua mais populares em todo o país.

Os pães cozidos, recheados com curry picante, foram originalmente criados pela comunidade indiana

imigrante que chegou ao país em Durban, no século XIX, para trabalhar nos campos de cana-de-açúcar. É a

essência multicultural sul-africana resumida em uma espécie de sanduíche exótico. Experimente com frango,

porco ou variedades vegetarianas com grãos.

INGREDIENTES

● 2 colheres de sopa de óleo vegetal;

● ½ colher de chá de sementes de 

cominho;

● ½ colher de chá de sementes de 

funcho;

● Pedaço de canela de 2,5 cm / 1 pol;

● 2 cápsulas de cardamomo verde;

● 1 estrela de anis;

● 1 folha de louro;

● 1 cebola picadinha;

● 2 colheres de sopa de curry sul-

africano em pó;

● 2 tomates picados;

● 1kg / 2 lb 2 oz de perna de cordeiro 

desossada, cortada em cubos de 1,5 

cm / ½ pol;

● 1 colher de sopa de gengibre fresco 

picado;

● 1 colher de sopa de alho picado;

● 10-12 folhas de curry;

● 2 batatas grandes, cortadas em 

cubos do mesmo tamanho da carne;

● Sal;

● 2 colheres de sopa de folhas de 

coentro picadas;

● 2 colheres de sopa de suco de 

limão;

● 2 pães brancos crocantes, não 

picados, cada um cortado ao meio 

no meio e a maioria das migalhas 

removidas;

● Agrião ou raminhos de coentro, para 

enfeitar.

MODO DE FAZER: 

● Numa frigideira aqueça o azeite e refogue os 

temperos inteiros e a folha de louro até os temperos 

chiarem;

● Adicione a cebola e cozinhe por 5–7 minutos até ficar 

translúcida;

● Junte o curry em pó e refogue por um minuto, depois 

acrescente os tomates e mexa para misturar;

● Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até obter 

uma consistência de molho;

● Adicione a carne, o gengibre, o alho e as folhas de 

curry e 300ml / 11 fl oz de água, deixe ferver, reduza o 

fogo e cozinhe, mexendo ocasionalmente, por 40-50 

minutos ou até que a carne esteja macia;

● Adicione as batatas, sal a gosto e 200 ml de água;  

Continue cozinhando até que a carne e as batatas 

estejam perfeitamente cozidas (cerca de 15 minutos);

● Junte o coentro picado e o suco de limão;

● Para servir, coloque nas cavidades do pão e decore 

com agrião de coentro.



FILMES

Rafiki
Países de produção: África Do Sul, Quênia,

França. Onde se passa: Quênia.

Rafiki é uma palavra em Swahili, língua oficial do

Quênia, que significa amigo. O filme conta a história

de duas adolescentes, Kena e Ziki, que se apaixonam.

Nele, acompanhamos as dificuldades enfrentadas

pelas protagonistas para seguirem com o

relacionamento.

Primeiro, nenhuma das duas se reconhecia como

lésbica; segundo, seus pais são rivais políticos; e por

último, mas não menos importante, no Quênia as

relações entre pessoas do mesmo sexo são

consideradas crime.

No filme podemos ver vários elementos da cultura do

Quênia, como imagens dos bairros de subúrbio de

Nairóbi (capital do Quênia), as cores dos kitenges

(tecidos coloridos), as comidas de rua (chapati) e o

transporte local (mototáxi e tuktuk). Além disso, o

longa foge dos estereótipos de pobreza do continente

ao mostrar a classe média queniana.
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Invictus
País de produção: EUA. Onde se passa:

África do Sul.

Invictus é baseado na história real da final da

copa do mundo de rúgbi de 1995, em Cape

Town, capital da África do Sul. O país tinha

acabado com o regime do Apartheid apenas um

ano antes. Nelson Mandela, presidente na

época, enxergou o campeonato como uma

oportunidade de reduzir a segregação ainda

existente.

O rúgbi era considerado um esporte “branco”,

por isso, o primeiro presidente negro decidiu dar

apoio ao time. Ele usou, estrategicamente, a

linguagem universal do esporte para unir a

população que sofreu durante 47 anos de regime

de segregação.

Um dos pontos mais interessantes do filme, para

mim, é perceber a sutileza e tolerância de

Mandela, pois mesmo depois de 27 anos de

prisão ele falava com muita calma e

demonstrava cuidado por todos.

Por Giovana Fialho



LIVROS
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Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

O livro Americanah conta a historia de Ifemelu, uma blogueira 

nigeriana que reside nos Estados Unidos para estudar. Na narrativa, 

contam-se as experiências de discriminação racial já que Ifemelu é 

uma mulher negra e imigrante.

Sem gentileza, de Futhi Ntshingila

Sem gentileza conta a historia de uma mãe e sua filha que, em meio 

ao Apartheid, tentam superar suas dificuldades, como a pobreza e o 

medo da aids. A obra mostra como mãe e filha superaram uma 

sociedade altamente machista para fazer suas vozes serem 

ouvidas.

Por Miguel Lima



CAÇA-PALAVRAS
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PALAVRAS

● Escravidão

● Doenças

● Deserto 

● Savana  

● Tribos 

● Fome 

● Nilo  

Por Giovana Fialho



NOTÍCIA
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Investigadora da UAlg estuda adaptações humanas a 
ambientes áridos na África do Sul

Um novo estudo, com a participação do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do

Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve, demonstra que há cerca de 50.000 anos as

comunidades humanas que habitavam a África do Sul utilizavam pontas de projétil em pedra.

Essas comunidades usavam um método distinto conhecido como “tecnologia nubiense”, que os

investigadores dizem demonstrar uma adaptação específica a condições de deserto.

Pesquisas arqueológicas no Tankwa Karoo – hoje uma das partes mais áridas da África do Sul – revelam

que, há cerca de 50.000 anos, as pessoas adaptaram a sua tecnologia para fazer ferramentas em pedra,

usando um método totalmente diferente.

Atualmente, essa alteração é conhecida apenas em um conjunto muito reduzido de sítios na região,

incluindo o grande sítio de Tweed Fontein, descrito na investigação agora publicada pela revista PLOS ONE.

Nomeada originalmente pela sua ocorrência no Vale do Nilo, a tecnologia nubiana foi recentemente

encontrada na Arábia e em Israel, gerando teorias sobre vestígios deixados por populações migrantes entre

cerca de 120.000 e 70.000 anos atrás.

No entanto, os arqueólogos sugerem que a presença dessa tecnologia na África do Sul, a cerca de

6.000 km de distância, não é o resultado de migrações, mas demonstra uma invenção independente, muitos

milhares de anos depois.

Reportagem de Francisco Piedade adaptada por Giovana Fialho

O sítio arqueológico de Tweefontein foi descoberto pelos

autores Emily Hallinan (ICArEHB, Universidade do Algarve)

e Matthew Shaw (Universidade de Wollongong) em 2014,

quando a equipe relatou a primeira identificação da

tecnologia nubiana no sul da África.

Este novo estudo aprofundado das ferramentas em pedra

de Tweed Fontein mostra que elas seguem os mesmos

padrões característicos da tecnologia nubiana presentes em

outros sítios arqueológicos, tendo sido utilizada para

manufaturar centenas de pontas de pedra.

Os autores argumentam que isso é significativo, pois demonstra uma inovação local para lidar com os

desafios específicos de ser um caçador-coletor em ambientes desérticos. O fato de a tecnologia nubiana

ocorrer em contextos desérticos no norte da África, Israel e Arábia pode sugerir que as populações

desenvolveram a mesma solução tecnológica nessas condições, num processo de evolução convergente.

“Estudar como os humanos do passado foram capazes de adaptar os modos de produzir as suas

ferramentas sob os desafios ambientais que enfrentaram é a chave para entender como nossa espécie foi

capaz de se dispersar pelo globo”, diz Emily Hallinan.

A equipe realizou trabalhos de campo e registrou milhares de ferramentas de pedra na superfície do

deserto de Tankwa Karoo, situado entre as montanhas Cederberg e Roggeveld na fronteira oeste e norte

da província do Cabo.

Embora, frequentemente, os arqueólogos que estudam este período, conhecido como Idade da Pedra

Média, se concentrem na escavação de grutas, a abordagem alternativa permite que Emily Hallinan e

Matthew Shaw observem como os antigos caçadores-coletores se moviam pela paisagem como um todo.

Além da produção em massa de centenas de projéteis em pedra em Tweed Fontein, a tecnologia

nubiense foi reconhecida em doze outros locais, onde um número muito menor de núcleos e pontas em

pedra foi registado. Apesar das inúmeras escavações em grutas em outras partes da África do Sul, apenas

um outro artefato nubiense foi registado num local próximo, enfatizando a importância das novas

descobertas obtidas a partir de sítios de ar livre. As investigações no Tankwa Karoo foram realizadas

durante o doutoramento de Hallinan na Universidade de Cambridge, financiado pelo Arts and Heritage

Research Council do Reino Unido, e o novo estudo faz parte de um projeto financiado pela UE Horizon

2020 ‘TANKwA’, com sede no ICArEHB.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241068
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241068
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DICAS
1. Oceano que banha o norte africano;

2. País africano com a bandeira nas cores

vermelho, verde, azul, preto, branco e

amarelo;

3. Um dos rios mais extensos do mundo;

4. Principal religião do Egito;

5. Animal conhecido por ter um grito parecido

com uma risada humana, encontrado nas

savanas;

6. Língua oficial de Cabo Verde;

7. Oceano que banha o norte africano;

8. Capital da Tanzânia;

9. Principal atração turística africana;

10.Clima predominante da África Central;

11.Capital da Somália;

12.Cidade mais populosa da África;

13.Maior país do continente africano;

14. Tipo de vegetação, conhecida também

como Anhara na Angola;

15. Mar ligado ao Mar Mediterrâneo através do

Canal de Suez.
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NOTÍCIA

Reportagem do Cmjornal adaptada por Ana Laura de Souza
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Conheça a tribo com 'dentes de tubarão' que se esconde nas  
florestas africanas há 4000 anos

Uma tribo com 4000 anos de existência é conhecida por

morder galhos de madeira de forma a tornar os seus dentes

semelhantes aos de um tubarão. A tribo Ba'Aka vive

escondida na floresta do Parque Nacional de Dazngha-

Sangha, na República Centro-Africana.

Paula Froelich, jornalista do New York Post, visitou a tribo

africana que raramente se deixa apanhar pelas câmaras.

Essa comunidade é conhecida não só pela forma dos seus

dentes, mas também pela altura, que varia entre os 1,20 a

1,50 metro.

É uma tribo seminômade que vive no interior da floresta

que é considerada o pulmão africano há milhares de anos.

Devido ao conhecimento exímio que detêm do local onde

habitam, esses indivíduos foram capazes de escapar aos

comerciantes de escravos ao longo dos anos.

São muito poucas as pessoas que conseguem entrar no

parque onde esta comunidade reside. Em 2019 apenas 100

pessoas conseguiram visitar Dazngha-Sangha.

Nessa tribo tanto os homens como as mulheres fazem

tatuagens, porém apenas os membros do sexo feminino

marcam o rosto cortando a própria carne com facas e

esfregando-a numa folha própria existente na floresta que

torna a pele azul, verde ou preta.

Os dentes dos integrantes dessa tribo também têm uma

forma única que os distingue. Ao morder bocados de

madeira, os indivíduos da comunidade Ba'Aka vão criando

uma forma na sua dentição que se assemelha aos dentes

de um tubarão. Esse procedimento é realizado em todos os

membros da tribo a partir dos nove anos de idade, e é uma

característica considerada um elemento de beleza. Em

tempos anteriores era proibido o casamento a quem não se

submetesse ao sofrimento desse procedimento, que traduz não só a coragem como também a tolerância à dor.

A caça de Ba'Aka também tem as suas regras, caçando geralmente pequenos antílopes e porcos selvagens. No

entanto, se um homem quiser pedir uma mulher em casamento, este deve oferecer aos pais da futura esposa

um porco do rio Vermelho.

Os dois sexos caçam, limpam e colhem em conjunto, porém a tarefa de construir uma casa é apenas

destinada à mulher. Nessa tribo os mais velhos são idolatrados e ficam responsáveis pelas crianças que ainda

não podem acompanhar na caça. Apesar de terem milênios de existência, essa tribo ainda pratica 70 a 80% da

sua cultura anciã e pretende preservá-la ao longo dos anos e da evolução da sociedade.




