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Resenha para o 1º Número da Revista Afro B (4 de 6) 

História da África: uma introdução       

 

 

 

 

Resumo: Resenha do livro “História da África: uma introdução” de Luiz Arnaut e Ana Maria 

Lopes. O livro trata de modo reduzido sobre os grandes temas ligados à história e cultura 

africanas. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho 

de 2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do 

Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de 

intermediária editorial para os grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos 

e Pontões de Cultura. 
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O vasto continente africano continua desconhecido e misterioso para muitos brasileiros. Em 

razão disso, foi sancionada, em 2003, a lei federal que obriga o ensino da História da África e 

da Cultura Afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Nessa direção, os historiadores e 

autores deste livro introdutório traçam um breve panorama dos grandes temas e/ou processos 

considerados importantes quando falamos de história e cultura africana. Procuram mostrar os 



 

limites da simplificação da ideia de África e colaboram para a compreensão do continente 

africano em moldes ainda pouco explorados em sala de aula. Discute, entre outros temas, a 

noção de “África”; os africanos; as organizações políticas; a partilha europeia e a conquista da 

África; as independências africanas (incluindo cronologia); o sul da África: racismo e resistência. 

Traz uma lista de filmes comentados sobre o assunto e mapas ilustrativos. Indicado aos 

professores e estudantes do ensino médio e superior.    
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