
EDITORIAL 

 

É com prazer que o corpo discente do Programa Multidisciplinar de Pós-
Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (PÓS-AFRO/UFBA) lança o primeiro 
número de Mujimbo-Revista de Estudos Étnicos e Africanos.  

Na língua quimbundo, a palavra mujimbo significa notícia, boato ou rumor e 
expressa o nosso desejo de consolidar a Revista como um canal de 
divulgação dos estudos étnicos, étnico-raciais, afro-americanos e africanos, 
cujo interesse cresce significativamente no Brasil.  

Para este número inaugural foram aprovados cinco artigos de pós-graduandos 
da UFBA, UERJ e USP, os quais revelam o caráter multidisciplinar do periódico: 
escravidão no Brasil, educação com interface em políticas de ações 
afirmativas e literatura afro-brasileira. 

O artigo de Washington Santos Nascimento aborda a importância do núcleo 
familiar do afro-descendente João Gonçalves da Costa na construção de 
uma elite mestiça na região de Vitória da Conquista (sudoeste do Estado da 
Bahia), a partir do século XVIII. Já Valdinéa Sacramento analisa a intensa 
mobilização dos quilombolas do sul da Bahia, organizados nos “Quilombos do 
Borrachudo” e explicita as estratégias de repressão bem como as 
representações das autoridades locais durante o século XIX. 

Um dos artigos relacionados à educação, de autoria de Valdélio Santos Silva, 
trata das políticas de ações afirmativas nas universidades públicas a partir de 
uma análise dos debates nacionais e da implantação do sistema de cotas 
para negros e indígenas na Universidade Estadual da Bahia-UNEB. O texto de 
Cristiano Bispo, por sua vez, tem como foco a formação de professores do 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas (Lei 10.639/03). O autor 
propõe a necessidade de “novos discursos” que contemplem a História da 
África Antiga.  

O artigo de Simone de Jesus Santos fecha esta edição com análises sobre o 
fazer poético de três escritores afro-brasileiros que se inspiram na história de 
africanos e afrodescendentes na diáspora. Escravidão e memória são alguns 
temas abordados, os quais se relacionam com os demais textos publicados 
nesta edição.  

Finalmente, agradecemos ao Pós-Afro que, através da CAPES, apóia a 
publicação deste periódico, a UFBA que hospeda o sítio da Mujimbo e a todos 
os pareceristas que, de bom grado, aceitaram ler e comentar os artigos 
propostos. 

Esperamos a contribuição de artigos para o volume 2, a ser publicado em 
2011. 

Desejamos a todos uma boa leitura!  


