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

Memória da África: a temática africana em sala de aula 

 

 

Resumo: Resenha do livro “Memória da África: a temática africana em sala de aula” de Carlos 

Serrano/ Maurício Waldman. Cortez Editora, 2007. 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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Apesar da do decreto e da aprovação da lei federal que obriga o ensino da história da África e 

da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, observamos na 

edição anterior desta revista que o vasto continente africano continua desconhecido e misterioso 

para muitos brasileiros. Porém, essa realidade vem mudando graças ao crescente número de 

editoras e publicações dedicadas à formação de professores e estudantes interessados em 

temáticas africanas e afro-brasileiras. Esse é o objetivo deste livro ilustrado e interdisciplinar 

lançado em 2007. Reunindo contribuições da Antropologia, Sociologia, História e da Ciência 

Política, seus autores o dividiram em sete capítulos, que tratam do imaginário europeu sobre o 

continente africano; do espaço africano do ponto de vista físico (geologia, hidrografia, recursos 

hídricos, tropicalidade, vegetação, paisagem natural e organização espacial); da unidade e 

diversidade das sociedades africanas; da África tradicional (sociedade, religiosidade, arte, 

poder, escravidão e aspectos econômicos); da presença europeia no continente (mercantilismo e 

capitalismo industrial); das resistências e lutas pela independência (dominação europeia, pan-

africanismo, descolonização e o contexto mundial, fim dos impérios coloniais em terras 
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africanas); desafios e oportunidades de uma África em movimento, que transcende as 

percepções de senso comum. O livro contém três anexos: o primeiro refere-se à “Ginga, a rainha 

quilombola de Matamba e Angola”, redigido pelo antropólogo Carlos Serrano, o segundo é um 

conto popular de Angola e, o terceiro, é um escrito do geógrafo Maurício Waldman sobre o 

“fabuloso reino dos Mansas do Mali” (África Ocidental). Inclui, ainda, documentos oficiais sobre 

as africanidades em sala de aula (Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003” e as propostas da “Política 

Nacional de promoção da Igualdade Racial”).     

 


