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Resenha para o 3º Número da Revista Afro B (2 de 5) 

A África explicada aos meus filhos 

 

 

Resumo: Resenha do livro “A África explicada aos meus filhos” de Alberto da Costa e Silva. 

Editora Agir, 2008. 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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Escrito em forma de diálogo, como se fosse uma conversa com crianças, este livro publicado em 

2008 por Alberto da Costa e Silva, diplomata brasileiro que atuou em países africanos, 

apresenta algumas das principais temáticas relativas ao continente de forma simples e didática, 

sem exigir conhecimentos prévios do leitor. Apesar do título, não é especificamente direcionado 

para crianças, servindo como uma boa introdução para o público em geral. Desconstruindo uma 

visão estereotipada e negativa da África, a obra enfatiza a diversidade interna do continente e 

cobre aspectos de sua história e sua cultura. O autor procura um ponto de vista equilibrado, 

apontando, por um lado, a grandiosidade e a riqueza das sociedades africanas e, por outro, os 

conflitos que decorreram de sua inserção na economia mundial a partir do século XVI, do papel 

da escravidão em sua história e do tumultuado contexto político que se seguiu à descolonização 
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a partir dos anos 1950. Costa e Silva concentra-se na realidade africana, abordando apenas de 

forma breve, ao final, suas relações com a cultura brasileira. A obra divide-se em conversas, nas 

quais o autor conduz suas explanações guiado pelas perguntas de um hipotético ouvinte. Não 

chega a se estabelecer uma verdadeira discussão entre as partes, pois as perguntas funcionam 

mais como balizas didáticas para a exposição do autor, mas esse formato responde de forma 

simples a muitas ideias pré-concebidas correntes a respeito da África.  

 

 

 


