REVISTA PLURI
O terceiro número da Revista Pluri, publicação vinculada ao “Programa Interdisciplinar de
Práticas Científicas, Tecnológicas e Profissionais da Pró-Reitoria de Educação a Distância”,
seguindo sua política de publicação de estudos interdisciplinares, traz em seu dossiê a temática: “Relações África-Brasil: cotidiano, sociedade e experiências religiosas”, com o propósito
de discutir as experiências partilhadas entre o Brasil e o continente africano em seus diversos
aspectos: sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, integrando os diversos ramos do conhecimento, objetivando intensificar o intercâmbio acadêmico com pesquisadores e docentes que
desenvolvem pesquisas que estimulam o debate e o saber embasado.
O dossiê é composto por seis artigos de professores doutores vinculados a instituições brasileiras, que pesquisam a temática proposta e contribuem com o objetivo desta publicação, na
qual alguns aspectos solicitados são contemplados pelos escritos/pesquisas de nossos colegas.
A professora Miriam Cristina de Moura Garrido, em seu artigo “Lélia Gonzalez: da importância
de reconhecermos as desigualdades raciais, sociais e de gênero no Brasil”, aborda elementos-chave do pensamento da intelectual Lélia Gonzalez, uma militante negra contemporânea, que
atuava e influencia(va) a formação de novas lideranças.
O artigo de Patrícia Rodrigues da Silva e Keith Valéria de Oliveira Barbosa, “O ensino de História
da África: projetos institucionais e o processo de formação de professores”, leva-nos a pensar
na emergência dos estudos sobre a história da África e sua inserção no ensino básico, tendo
como fundamentação a experiência vivenciada no PIBID (Programa Institucional de Iniciação à
Docência), na Universidade Federal do Amazonas, que possibilitou refletir sobre as contribuições e importância da história da África no processo de ensino e aprendizagem de História e
no processo de formação de professores de História.
O professor Gustavo de Andrade Durão desenvolve, em seu artigo “Separação, colonização
e contestação: por uma busca de uma historiografia africanista”, algumas das etapas do processo que levaram à divisão do continente africano para uma estruturação do colonialismo e
dos processos de contestação de suas lideranças, visando compreender de que modo autores
como Joseph Ki-zerbo, Terence Ranger, Vicent Khapoya, entre outros, elaboraram um material
historiográfico, objetivando as respectivas respostas à sua colonização, além de submeter a
uma análise criteriosa os processos de resistência ao colonialismo na época contemporânea,
como atuações políticas encabeçadas por Samory Touré, Omar Tall e Mohamed Ahmad.
Em seu artigo “Relações raciais e de gênero nas telas do cinema brasileiro nas narrativas
sobre a atuação de Léa Garcia em Orfeu do Carnaval (1950-1960)”, o professor Júlio Cláudio da
Silva aborda o universo das artes cênicas onde o lócus privilegiado de observação da presença
da variável raça e gênero na sociedade brasileira trará, em perspectiva histórica, a trajetória
de uma atriz negra de teatro, cinema e televisão para iluminar a presença do racismo e do
antirracismo na história do Brasil. Nele também será abordada a trajetória da atriz de teatro,
cinema e televisão e ativista do movimento social negro, a partir das narrativas contidas nas
entrevistas e periódicos sobre os primeiros anos de atuação de Léa Lucas Garcia, na década
de 1950.

O artigo “Ovelhas entre ásperas brenhas da infidelidade: Fr. Diogo do Sacramento e os Carmelitas Descalços no Congo”, do professor Nuno de Pinho Falcão, leva-nos a conhecer um pouco
mais da história do Fr. Diogo do Sacramento e dos Carmelitas Descalços no Congo, com a leitura
contextualizante de umas das cartas dos carmelitas que procuram salientar a sua inserção em
questões históricas mais vastas. Esse tema nos leva ao século XVI, quando, em 1584, a pedido
do rei Filipe II, os Carmelitas Descalços espanhóis, recém-chegados a Portugal, enviam uma
missão ao Congo. Dessa missão foram deixados alguns relatos, nomeadamente epistolares, que
nos abrem uma janela para Mbanza Congo e para a sociedade congolesa de finais do séc. XVI.
O artigo da professora Jacimara Souza Santana terá como tema: “Pesquisar história da África a partir do Brasil: mulheres de Moçambique na Revista Tempo (1975-1985)”. O percurso dessa
pesquisa se dá com a análise de um grupo de mulheres moçambicanas. Após a independência,
a emancipação da mulher foi assumida como uma das políticas sociais do Estado. Essa política
incentivou as mulheres a ocuparem novos papéis sociais e proporcionou-lhes maior visibilidade
pública, sendo o seu desenvolvimento noticiado, de modo particular, na Revista Tempo. A autora
analisará a proposta política e as contradições do discurso nesse periódico.
Seremos brindados com uma interessante entrevista com a professora Elvira Cunha de
Azevedo Mea, intelectual, Catedrática de História Moderna e Contemporânea da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, sendo pioneira na sua forma de trabalhar, em um humanismo muito especial, e sendo uma das pioneiras nos estudos contemporâneos sobre os judeus
e a Inquisição Portuguesa, tendo papel muito importante em evidenciar essas articulações e
em compreender os estudos sobre os espaços africanos e brasileiros com as experiências de
Portugal. A entrevista foi realizada pela professora historiadora Patrícia Teixeira Santos, da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Teremos, ainda, artigos livres e, como não poderia deixar de ser, vinculada ao programa de
práticas cientificas, a Pluri se abre para os novos pesquisadores que estão iniciando a vida acadêmica e profissional, que ocuparão o espaço para comunicações de pesquisa discente. Para
finalizar, apresentaremos a resenha: “Vozes dissonantes de escravizados em terras alagoanas”,
do professor Ênio José da Costa Brito, da PUC-SP, onde faz a análise da tese de doutoramento
de Danilo Luiz Marques.
São Paulo, agosto de 2020.
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