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O QUE É DIÁSPORA?

A cultura africana tem uma principal característica: a
diversidade. A África é o continente habitado há mais
tempo em todo o planeta, é o ponto de origem do ser
humano e, durante todo o tempo de evolução agregou
uma enorme quantidade de idiomas, com mais de mil
línguas diferentes, assim como religiões, regimes
políticos, condições de habitação, de atividades
econômicas e de cultura. Disponível em:<
https://www.geledes.org.br/cultura-africana/>
Acesso em: 07 de abril de 2020.

Texto 1 - O que é Diáspora:

Diáspora é um substantivo feminino com origem no
termo grego "diasporá", que significa dispersão de
povos, por motivos políticos ou religiosos. Este
conceito surgiu pela primeira vez graças à dispersão dos
judeus no mundo antigo, principalmente depois do exílio babilônico, dispersão que continuou
a ocorrer ao longo dos séculos e que se verifica até hoje. Apesar da sua origem, o termo diáspora
não é usado exclusivamente no caso dos judeus e serve para descrever qualquer comunidade
étnica ou religiosa que vive dispersa ou fora do seu lugar de origem.

Texto com adaptações disponível em: <https://www.significados.com.br/diaspora/> Acesso
em: 08 de abril de 2020

Texto 2 - Diáspora africana, você sabe o que é?
A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração
forçada de africanos, durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com seres
humanos, nestes fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros (navios negreiros) modos de
vida, culturas, práticas religiosas, línguas e formas de organização política que acabaram por
influenciar na construção das sociedades às quais os africanos escravizados tiveram como
destino.

Texto com adaptações. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/?p=53464> Acesso em: 06 de abri. de 2020.

