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Caros leitores,

Nesta edição da revista África CSA, iremos focar em um

assunto um tanto quanto polêmico: a África e os

problemas da fome e dos surtos de doenças que

atingem o continente como um todo, além da forma que

o governo local lida com isso e a visão da população

africana sobre o problema.

Porém, também serão abordados assuntos que a mídia

ocidental não costuma dar tanta atenção, como a vasta

cultura dos africanos e também as últimas notícias sobre

esse mundo pouco conhecido por nós, sem ser de uma

maneira mórbida e negativa.

Nosso objetivo com esta revista é ressaltar e dar

visibilidade às epidemias e à miséria que não costumam

ser noticiadas até começarem a afetar outros lugares do

mundo e, um problema tão difícil como este, em muitos

dos casos, pode cair no esquecimento. Mas, acima de

tudo, também queremos mostrar a parte positiva da

África para que o público passe a ter uma imagem

desse país para além da miséria e da pobreza.

Esperamos que gostem!

Atenciosamente,

Equipe África CSA .
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Editorial – A fome
O Fórum Africano de Políticas para

Crianças (ACPF) afirma que quase

60 milhões de crianças na África não

têm comida suficiente, mesmo com o

crescimento econômico do

continente nos últimos anos. Isso

representa uma em cada três

crianças africanas.

A fome é responsável por quase

metade de todas as mortes infantis

em todo o continente, estima-se que

14 mil crianças morrem diariamente

na África devido à desnutrição. Se

nada for feito para alterar os níveis

atuais, o continente pode ter um

bilhão de crianças e jovens

desnutridos e famintos até 2050.

A extrema crueldade do

colonialismo, as terríveis guerras que

o continente africano enfrentou, a

corrupção das autoridades locais, o

desenfreado aumento populacional e

a má utilização das terras são umas

das principais causas da fome na

África.

É consenso da ONU, dos estudiosos,

das organizações não-

governamentais, dos governos

mundiais e das nações africanas que

não há falta de alimentos para a

África. O que falta é uma

administração correta dos recursos

naturais para que todos possam ser

alimentados. As condições

enfrentadas pelos povos africanos

resultam de políticas de exploração

permanente. Com o aumento do

preço das matérias-primas no

começo do século XXI, o continente

apresentou taxas de crescimento

significativas e diminuiu os índices

de mortalidade infantil.

Seria preciso aproveitar este bom

resultado, investir em educação para

criar um ciclo virtuoso que acabasse

de vez com a fome na África.

Ana Beatriz Ferreira e Isabela lana

6



Entrevista

Tivemos a honra de entrevistar José
Madalena Nkai, 29 anos, bombeiro e
piloto congolês que viaja todo o
continente africano em suas missões.

1- É realmente muito comum

os casos de fome e miséria na

África, como é retratado pela

mídia ocidental?

R: Não, pois até nos Estados

Unidos que é uma potência mundial

há casos de fome. África vai muito

além de miséria. Claro, temos

casos e infelizmente muitos. Mas

nosso continente é extremamente

rico em cultura e matéria prima

2 - O que você acha que mais

contribui para que as doenças se

espalhem tão constante e

rapidamente nas comunidades e

aldeias? Você acha que

realmente é dada toda a

visibilidade necessária para o

problema nos outros países do

mundo?

R: Em algumas províncias não

há saneamento básico, creio que

a proliferação se dê por aí . A

falta de informação já foi um

problema, mas hoje em dia há

inúmeras campanhas para

conscientizar a população.

Por Manuela Katsuragi
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Entrevista
3- Como você acha que nós dos outros países e continentes

podemos ajudar nessas situações? O que pode ser feito por nós,

além das doações e trabalhos voluntários?

R: O primeiro seria ver a África com outros olhos. Nosso continente é

uma irmandade, o que podemos fazer para ajudar uns aos outros,

fazemos. As missões que são realizadas no continente servem não só

para ajudar a quem precisa, mas também para transformar o olhar de

quem participa dessas missões sobre a vida. Os necessitados acham

que nós os ajudamos. Na verdade, são eles que nos ajudam a ver a vida

com leveza e lutar para que possam viver em um continente melhor.

Convido vocês a desmistificar esse olhar sobre o nosso povo.

E também, se tiverem a oportunidade de fazer um trabalho voluntário,

façam. Não há nada mais enriquecedor do que ajudar o outro com o

mínimo e, no final disso, ganhar um abraço apertado e um olhar de

gratidão.

4- A África também é um lindo continente com muitas riquezas

naturais e grande biodiversidade. Conte nos o que você mais gosta

no seu país e os pontos turísticos que valem a pena ser visitados.

R: O que mais gosto no meu continente é leveza do meu povo. Podemos

ter uma condição de vida elevada ou simplesmente não ter o que comer,

sabemos ser gratos por tudo. Quem tem a oportunidade de sair do país

nunca se esquece de onde viemos, sentimos falta da nossa cultura.
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Notícia

A missão de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo

(RDC) disse estar extremamente preocupada com os relatos contínuos de

recrutamento de crianças por grupos armados no país e pediu que o governo,

doadores e a comunidade internacional ajudem a acabar com essa grave

violação dos direitos das crianças. De acordo com um relatório publicado na

quinta-feira, quase mil casos de recrutamento infantil por grupos armados foram

contabilizados pela missão entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de agosto de 2013,

predominantemente na província de Kivu do Norte, no leste do país africano. –

Apesar das campanhas de sensibilização e pacificação para os grupos armados,

o recrutamento de crianças ainda é endêmico no país, com um elevado número

de crianças recrutadas nos últimos dois anos como resultado de hostilidades no

leste do país – afirma o relatório. Os grupos armados Nyatura, Forças

Democráticas de Libertação de Ruanda e Movimento 23 de março (M23) foram

identificados como tendo recrutado 190, 137 e 124 crianças, respectivamente,

durante o período avaliado no relatório.

ONU denuncia recrutamento de crianças na República 
Democrática do Congo

Texto de Natália da Luz publicado na revista Por Dentro da África 

e adaptado por Ana Beatriz Ferreira
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Notícia
O documento afirma que as crianças recrutadas foram vítimas e

testemunhas de outras violações dos direitos humanos, como estupro,

sequestro e mutilação. Na maioria dos casos, os meninos e meninas foram

raptados e forçados a se juntar aos grupos. Outras crianças se juntaram

voluntariamente depois que foi prometido a elas dinheiro, educação,

emprego e outros benefícios, mas foram usadas como carregadores,

cozinheiros, espiões, escravos sexuais, guardas e combatentes. A Missão da

ONU para a Estabilização na RDC (MONUSCO) pediu aos comandantes de

todos os grupos armados que parem imediatamente com as graves

violações cometidas contra as crianças e as libertem incondicionalmente. A

ONU também recomendou que o governo, a comunidade internacional, os

doadores e todos os atores sociais que trabalham com proteção à criança

garantam que todos os esforços sejam feitos para impedir o recrutamento de

crianças e assegurar programas de reintegração sustentável a longo prazo

para as vítimas.

http://www.pordentrodaafrica.com/noticias/onu-recrutamento-de-criancas-ainda-e-endemico-

na-republica-democratica-do-congo
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CORONAVÍRUS: o que está 

por trás da aparente 

resistência da África à 

pandemia?
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Reportagem

Desde que o primeiro caso de convid-19 na África foi noticiado, em 14 de

fevereiro, a mídia mundial, especialistas, governos e até a Organização

Mundial da Saúde (OMS) previram uma "catástrofe" no continente.

Embora os especialistas alertam que ainda é muito cedo para cantar

vitória, o "desastre iminente" previsto por John Nkengasong, diretor do

Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, ainda não ocorreu.

Enquanto a Europa responde por mais de 1,5 milhão de casos

confirmados, os Estados Unidos ultrapassam 1,3 milhão e a América

Latina está perto de 250 mil, o continente africano tem até agora 55 mil

infecções.

Esses números são mais impressionantes diante do fato de a África ser o

segundo continente mais populoso do mundo, com 1,2 bilhão de

habitantes. Mas o que está por trás da aparente resistência do continente

africano à pandemia de coronavírus e por que existem tão poucos casos

relatados de covid-19?

Texto de Norberto Paredes publicado pela BBC NEWS 

e adaptado por Isabela Lana e Manuela Katsuragi
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Reportagem
Diversidade de abordagens
Os países africanos mais afetados, até 11 de maio, são a África do Sul, com

10.015 casos, o Egito com 9.400, o Marrocos com 6.063 e a Argélia com 5.723.

Juntos, eles representam quase 50% de todas as infecções na África.

Alguns especialistas argumentam que a explicação para a suposta exceção que

o continente se tornou é que os sistemas de saúde locais não conseguem fazer

testes suficientes para detectar mais casos de covid-19, principalmente devido à

falta de recursos.

Mas outros asseguram que outros fatores também influenciam esta situação.

Anne Soy, editora adjunta da BBC na África, explica que há realmente uma

situação complexa em um continente com 53 países que confirmaram a

presença do vírus e adotaram estratégias diferentes para lidar com ele:

"Há aqueles que tomaram medidas drásticas desde o início e onde o número de

casos continua a aumentar, no entanto, existem outros que ainda estão em

negação e não estão implementando medidas para impedir a propagação da

doença, como a Tanzânia", diz Soy.
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Reportagem
Experiência com epidemias
Embora a pandemia de coronavírus seja a mais grave crise de saúde de

nossa geração, está longe de ser a primeira. Especialmente na África, um

continente que enfrentou severas epidemias de malária, tuberculose,

cólera, HIV e ebola. Todas essas doenças tiraram vidas, mas também

forçaram a comunidade científica e médica africana a inovar.

"A população africana está acostumada a reagir rapidamente, a recorrer a

voluntários no meio rural. Acho que isso lhes permitiu circular informações

sobre medidas de prevenção e aplicá-las a tempo", diz Karl Blanchet,

especialista em saúde global e emergências sanitárias no Centro de

Genebra para Educação e Pesquisa em Ação Humanitária (Cerah).

A recente epidemia de ebola que atingiu a África Ocidental, com maior

intensidade entre 2014 e 2016, causou estragos em países como Guiné,

Libéria e Serra Leoa e deixou mais de 11 mil mortos.

Embora a OMS tenha declarado o fim da emergência sanitária na região em

março de 2016, as autoridades ainda estão em alerta em alguns dos países

mais afetados pelo surto devido ao aparecimento de casos isolados.
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Reportagem
"O ebola era um problema que ainda existia quando a pandemia da covid-19

foi declarada. Isso significa que alguns países africanos já tinham

infraestrutura de detecção nos aeroportos. Autoridades de saúde pública e

termômetros sem contato já estavam posicionados nas portas de entrada",

explica Soy.

O surto de ebola também ensinou à África a importância de detectar casos

rapidamente, tratar os pacientes confirmados e isolar comunidades, diz a

jornalista da BBC.

"Por causa daquela epidemia, as pessoas até pararam de apertar as mãos

na África Ocidental e na República Democrática do Congo. Elas se

conscientizaram de que isso é importante", acrescenta.

Um continente menos globalizado
Frederique Jacquerioz, especialista africano em saúde pública da equipe

de medicina tropical e humanitária do Hospital Universitário de Genebra, na

Suíça, estima que outro fator que pode explicar a resistência da África à

pandemia é a baixa circulação existente entre os países do continente e o

resto do mundo.

"Em um mundo globalizado, esse foi um dos fatores que alimentou a

disseminação do vírus na Europa, onde grupos de jovens passam fins de

semana em diferentes cidades. Talvez na África, nesse sentido, haja

menos mobilidade entre os países." Essa hipótese é apoiada por vários

especialistas.
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Reportagem
Os riscos do continente

Na sexta-feira, a OMS alertou que o coronavírus na África poderia "arder

lentamente" por vários anos e matar cerca de 190 mil pessoas nos próximos

12 meses. Esse aviso veio um mês depois de a agência estimar que o surto

causaria 10 milhões de infecções no continente dentro de seis meses.

O mesmo relatório de sexta-feira prevê que entre 29 milhões e 44 milhões de

pessoas poderão ser infectadas no primeiro ano da pandemia de covid-19 se

as medidas de contenção no continente falharem. Vários analistas enfatizam

que o impacto da pandemia realmente dependerá das ações que os governos

tomarem.

O diretor da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Stephen

Karingi, disse ao jornal britânico The Guardian que é preciso reconhecer que

as autoridades africanas estão "fazendo muito" para conter o surto.

Apesar da diversidade de opiniões e debates sobre por que a África resistiu

melhor à pandemia de covid-19 que as outras regiões mais ricas em recursos,

a grande maioria dos especialistas concorda que ainda é cedo para falar de

uma "exceção africana"

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52626740
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Angelina Cheloni
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Notícia

Bernadette Matison acaba de atingir a maioridade. Aos quinze anos, já era

mulher de um homem muito mais velho do que ela e mãe de uma criança.

Para cuidar de sua família, precisou abandonar a escola, perdendo para

sempre a sua adolescência, uma fase que, idealmente, deve ser livre de

preocupações. A história de Bernadette é igual a de tantas outras garotas do

Malawi, onde, segundo as estimativas, uma em cada duas meninas é

prometida por seus pais antes de completarem 18 anos.

Uma tradição tribal que a líder anciã Inkosi Theresa Kachindamoto vem

tentando desmantelar no distrito de Dedza, região central do Malawi. Ela,

assim como a ativista e psicóloga indiana Kriti Bharti, vem lutando há anos

contra a prática de união matrimonial entre meninas e homens adultos. Até o

momento, Inkosi conseguiu cancelar mais de 800 casamentos, salvando as

crianças e dando-lhes a oportunidade de voltar aos bancos da escola.

A mulher que cancelou 800 casamentos de crianças   
noivas na África

Texto publicado na Redação Greenme e adaptado por Ana Beatriz 

Ferreira
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Notícia
Após a anulação de seu casamento, a própria Bernadette declarou:

“Ao casarmos, somos forçadas a deixar a escola para ficar em casa cuidando

do marido e dos filhos. Eu senti na minha pele as consequências de uma união

em tenra idade. Muitas esposas, além de tudo, são espancadas se não

respeitarem as regras familiares”.

Acabar com os maus-tratos e encorajar as crianças a voltar para a escola são

precisamente os objetivos da líder anciã, que se tornou uma das mulheres

africanas mais influentes do mundo.

“As crianças não devem se casar antes do tempo, elas devem ir para a escola.

Não é trabalho delas fazer tarefas domésticas ou cuidar dos filhos, mas sim

estudar, porque só a educação pode garantir-lhes um futuro”, diz Inkosi.

O compromisso de Inkosi tem sido muito criticado por outras comunidades e

líderes tribais, mas, apesar disso, a mulher não parou, chegando mesmo a banir

aqueles que favorecem os casamentos entre crianças e adultos.

Sua maneira de agir é certamente contra a corrente: de acordo com a Human

Rights Watch, 40% das meninas na África Subsaariana são forçadas a se casar

aos 15 anos e, por vezes, até mais cedo. O principal motivo para essas uniões é

a pobreza. Os pais das futuras crianças-noivas recebem dinheiro da família do

noivo. “Para combater a pobreza, digo aos pais, deixem suas filhas estudarem e

elas terão um futuro melhor”.

https://www.greenme.com.br/
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Cultura

Os africanos contribuíram para a

cultura brasileira em uma

enormidade de aspectos — dança,

religião, culinária e música. Essa

influência se faz notar em grande

parte do país; principalmente em

estados como Bahia, Maranhão,

Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais,

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio

Grande do Sul. A cultura afro-

brasileira é particularmente

destacada em virtude da migração

dos escravos.

Influência africana na 
cultura do Brasil

Por Ana Beatriz Ferreira
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Cultura
Danças — As danças africanas

integram a extensa cultura do

continente e representam uma das

muitas maneiras de comunicação

cultural. A dança tem extrema

importância para a África. É uma

maneira de estarem sempre

conectados com seus antepassados

e carrega uma poderosa carga

espiritual, emocional e artística, além

do entretenimento e diversão. As

danças africanas mais populares no

Brasil são a capoeira, congada,

jongo, maracatu e samba de roda.

Religião — Os bantos, nagôs e

jejes no Brasil colonial criaram o

candomblé, religião afro-brasileira

baseada no culto aos orixás, e é

praticada atualmente em todo o

território brasileiro. Largamente

difundida também é a umbanda,

uma religião sincrética que mistura

elementos africanos com o

catolicismo e o espiritismo,

incluindo o sincretismo de santos

católicos com os orixás.
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Cultura

Culinária — A influência da cultura

africana é também evidente na

culinária regional. Ela introduziu as

panelas de barro, o leite de coco, o

feijão preto, o quiabo, dentre muitos

outros. A culinária baiana teve muita

influência africana, já que o

dendezeiro, uma palmeira africana

da qual se extrai o azeite de dendê,

foi introduzido. Este azeite é utilizado

em vários pratos de influência

africana como o vatapá, o caruru e o

acarajé.

Música — Na música, a cultura

africana contribuiu com os ritmos

que são a base de boa parte da

MPB. Gêneros musicais coloniais

de influência africana, como o

lundu, terminaram dando origem à

base rítmica do maxixe, samba,

choro, da bossa-nova e outros.

Também há alguns instrumentos

musicais brasileiros, como o

berimbau, o afoxé e o agogô que

são de origem africana. Já o

berimbau é o instrumento utilizado

para criar o ritmo que acompanha

os passos da capoeira, dança de

extrema importância na cultura

afro-brasileira.
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Charges
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A Etiópia, país localizado na África Subsaariana, vem investindo bilhões de

dólares no projeto da Grande Barragem do Renascimento que vem sendo

construída num dos maiores e mais importantes rios africanos, o Nilo.

O projeto que se iniciou no ano de 2011 e cuja conclusão estava prevista para

esse ano de 2020, para a infelicidade dos etíopes, teve que ser adiada. Por outro

lado, países como o Sudão e o Egito se encontram bastante satisfeitos, mas por

que essa contradição?

De acordo com o Tratado de 1902, em 15 de maio, esses três países,

burocraticamente, decidiram sobre a partilha das águas do Nilo. Tendo em vista

questões energéticas, agrícolas, comerciais e industriais, atualmente o Rio Nilo é

fundamental para o Egito, já que também é nas suas margens que muitas

civilizações se desenvolveram e habitam até os dias de hoje. Além disso, fatores

climáticos, manutenção deficiente, má gestão e sifonamento ilegal dessas águas,

vêm desintrando ainda mais esse pais que já se encontra sedento. Segundo a

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, está previsto um

aumento das temperaturas de algumas regiões do Egito nos próximos séculos,

exigindo que um maior número de água seja destinada ao cultivo.

A GRANDE BARRAGEM DO RENASCIMENTO ETÍOPE: 
SOLUÇÃO OU PROBLEMA?

Artigo de Opinião
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Artigo de Opinião
A partir disso, o Egito, sob a influência de grandes países, como os Estados

Unidos, chegou até mesmo a acusar o governo da Etiópia, alegando que esse

projeto está sendo realizado de má fé, com o intuito de levar os egípcios à

falência. Para se defender, a Etiópia chegou a adiar o enchimento e

abastecimento da barragem, garantindo realizar isso em cerca de uma

década, para que o outro país não saia prejudicado.

A construção dessa barragem, com potencial de tornar-se a maior hidrelétrica

da África, pode fornecer energia suficiente para toda a Etiópia e seus países

vizinhos, o que acarretará na ascensão de todo esse povo que luta

constantemente por melhores condições de vida. Porém pode representar

uma grande ameaça para os egípcios, que temem perder grande parte da sua

maior fonte de sustento. Esse projeto despertou um forte sentimento

nacionalista tanto na Etiópia, quanto no Egito, que afirma que não irá ceder

sequer uma gota de água.

Luz para aqueles que deram luz a um povo persistente e que luta pelo seu

país na escuridão ou miséria para aqueles que há muito tempo já desfrutam

incansavelmente de águas volumosas? Isso só o futuro nos dirá.

Angelina Cheloni
27



Curiosidades

Existem menos pessoas com 
conexão à internet na África 

inteira do que apenas na cidade 
de Nova York.

Aproximadamente 90% de todos 
os casos de malária em todo o 

mundo ocorrem na África, sendo 
responsável por 24% de todas 
as mortes de crianças na África 

Subsaariana

Por Isabela Lana
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Curiosidades

A civilização faraônica do 
antigo Egito é uma das 

civilizações mais antigas e 
duradouras do mundo.
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Filmes

O filme “Rainha Katwe” estreiado em 2016, e

gravado em Campala e Joanesburgo, conta a

história de Phiona Mutesi, uma jovem de Uganda

que faz de tudo para alcançar o seu objetivo de se

tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do

mundo. Órfã de pai e moradora de uma região

bem pobre, Mutesi foi obrigada a largar a escola

por falta de dinheiro, mas está decidida a enfrentar

todos os obstáculos para tornar seu sonho

realidade

Por Angelina Cheloni
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Filmes

Diferente da maioria dos filmes africanos, que normalmente

retrata a miséria, “Lionheart”, produzido na Nigéria em

2018, retrata a história de Adaeze, uma mulher muito forte

e determinada que, após a morte de seu pai, tem de dividir

a direção dos negócios da família com seu tio e então

mostrar para o mundo todo o seu valor.

O filme “Azali” traz a história de uma garota de apenas 14 anos

que vive no norte de Gana e acaba fugindo de casa para

escapar de um casamento arranjado. Infelizmente as coisas não

acontecem como o previsto e a jovem precisa suportar a dura

vida nas favelas de Acra, rodeada por pobreza e prostituição,

enquanto procura o caminho de volta para casa.
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Entrevista

As religiões africanas são muito ricas
em detalhes e uma importantíssima
parte da cultura deste povo. A
Umbanda é uma religião que nasceu
daí e hoje conta com milhares de
adeptos e é muito popular no Brasil e
no mundo todo. Entrevistamos hoje
uma praticante dessa religião, Iara
Janaína Fernandez Librelon, 23 anos,
que é estudante e brasileira. Na
entrevista a seguir, ela nos conta um
pouco sobre como é a religião e a sua
experiência até hoje sendo
umbandista

1 - Você já sofreu algum tipo de

preconceito ou ataque por causa da

sua religião?

R: Sim, estudei em colégios católicos e

sentia retaliação por parte dos colegas

e, de forma velada, por parte da escola

também. Não encontrei espaço nas

aulas de ensino religioso pra falar da

minha religião. E também sofri

retaliação por parte da família

(familiares católicos e evangélicos) e

amigos quando descobriram que eu era

umbandista e,

Umbandista, principalmente quando

marcavam eventos e festas, em dias

de reunião e eu me ausentava, pois,

para mim, a religião era algo

importante, mais importante que festas

e eventos, no caso. Nosso terreiro já

viveu um episódio em que recebeu

pedras no telhado, por exemplo. E

também já vivi uma cena que me

marcou muito, junto à imagem de

Iemanjá, que fica na Lagoa da

Pampulha, quando eu era menor (com

uns 9 anos, acredito eu).

Por Manuela 
Katsuragi
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Entrevista
1 - O que você acha que pode ser

feito para acabar com os estigmas

sobre as religiões de matrizes

africanas?

R: Acredito que através da difusão do

conhecimento poderíamos quebrar

estigmas, preconceitos e estereótipos

que a sociedade tem sobre essas

religiões. Esse preconceito tem uma

ligação forte com o racismo e ambos

devem ser combatidos. Eu tenho

experiências incríveis em escolas e

faculdades porque, nos últimos anos, a

nossa Casa foi chamada para palestrar

e colaborar com trabalhos sobre a

religião, e sempre vou eu e mais um

filho da Casa como representantes.

Sempre que saio desses momentos,

tendo esclarecido dúvidas e levado um

pouco da nossa visão, sinto que é

dessa forma que se combate essa luta

que é diária e extremamente

necessária.

2- Qual a história da umbanda? 

como ela chegou ao Brasil e se 

tornou tão popular aqui?

R: Conhecemos a história de Zélio e do

Caboclo das Sete Encruzilhadas que

contarei a seguir, sendo o Caboclo

aquele que organizou a religião de

Umbanda, mas antes mesmo dele

anunciar a Umbanda existiam cultos de

maneira isolada nos fundos de quintal, na

Macumba carioca, no Xangô do nordeste

e em muitas outras manifestações. A

História da Umbanda que conhecemos e

que foi oficializada é que ela foi

anunciada por Zélio Fernandino de

Moraes em 15 de novembro de 1908, no

bairro de Neves, Niterói-RJ. Em um

centro espírita em que o médium Zélio

necessitou ir, manifestou o Caboclo das

Sete Encruzilhadas anunciando que, no

dia seguinte, na casa do médium,

manifestaria os espíritos através dessa

religião que falaria aos humildes, aos

marginalizados. E foi dessa forma, que

Zélio construiu a primeira Tenda e em

seguida diversas outras Tendas.

(resumindo bastante)

3- O candomblé é uma outra religião

também de matriz africana e muito

popular aqui no Brasil. Quais são as

diferenças entre as duas religiões?
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Entrevista
R: A Umbanda e o Candomblé são

bem diferentes, acredito ter mais

diferenças do que semelhanças.

Algumas delas, de modo resumido são:

a Umbanda é uma religião com

sincretismos de várias religiões, como a

católica, candomblé, kardecista,

catimbó, etc. Já o Candomblé, teve

origem na África e veio para o Brasil

com os negros e negras escravizados.

Na Umbanda se utiliza menga verde

(seiva das plantas) e no Candomblé se

utiliza menga vermelha (sangue

animal); na Umbanda temos as 7 linhas

de Umbanda e o sincretismo religioso,

em que os Orixás são sincretizados

com santos e santas católicos, no

Candomblé não há linhas, nem o

sincretismo através dos santos e santas

católicos. Na Umbanda há incorporação

de linhas de trabalho. No Candomblé,

em geral, há somente manifestação dos

Orixás. No Candomblé para se iniciar é

necessária a Camarinha, processo de

21 dias em que o iniciado fica durante

um longo período em seu terreiro e seu

Orixá é preparado para isso. Na

Umbanda a iniciação é um ritual que

varia de Casa para Casa, mas não são

necessários os 21 dias de

recolhimento.

4 - Por que você acha que existe 

tanto preconceito por essa religião?

R: Acho que por falta de conhecimento,

principalmente. Também porque é uma

religião com poucos adeptos, que foi

difundida oralmente, só há pouco tempo

teve um registro escrito sobre ela – A

Carta Magna de Umbanda. Além disso,

existem muitas informações falsas, há

também um pouco de desunião dentro da

própria religião, por ser também

estigmatizada pelos adeptos das religiões

mais praticadas e que difundem esse

estigma entre eles, proliferando esse

pensamento para as próximas gerações

e, por último, devido ao racismo, tendo

em vista que é uma religião que possui

forte influência de outras de matriz

africana. Têm os Orixás negros e como

entidade de trabalho o preto velho e a

preta velha, espíritos de negros e negras

escravizados, além dos caboclos e

caboclas, índios e índias brasileiros e

outras linhas de trabalho, sendo espíritos

que, quando vivos, viviam à margem da

sociedade.
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Entrevista
5 - Nossa equipe é inteiramente

formada por mulheres e temos

muita curiosidade em saber: qual

o papel das mulheres na

umbanda?

R: Na Umbanda a mulher exerce

diversos papéis, em diversos níveis

hierárquicos e ritualísticos. Em nossa

Casa, por exemplo, as mulheres são

a maior parte dos adeptos e em

geral observa-se que é a maior parte

nos demais terreiros também. Na

Fratelo temos uma Iyalorixá, Mãe de

Santo, como dirigente da Casa,

ocupando o nível máximo da

hierarquia. Há alguns cargos no

terreiro de Umbanda e Candomblé,

por exemplo, que são

exclusivamente femininos, enquanto

outros são exclusivamente

masculinos, dada a natureza

energética daquela função. Na

Umbanda não há distinções. Da

mesma forma que cultuamos a

energia masculina, cultuamos a

energia feminina como uma força da

natureza, através das Iyabás (orixás

femininas).
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Receitas

Ingredientes:

● Abóbora cortada em 

pedaços (bem 

madura, sem casca, 

miolo e sementes)

● Óleo para refogar

● Cebola batidinha

● Sal a gosto

● Pimenta do reino a 

gosto

● Pitada de açúcar

● Cheiro verde 

picadinho a gosto

● Alho amassado

Preparação:

1. Em óleo quente, frite um

pouco a cebola, o alho,

acrescente a abóbora,

refogando bem.

2. Tampe a panela e leve para

cozinhar em fogo brando.

3. Use o mínimo de água, pois a

abóbora solta muita água.

4. Estando bem cozida,

amasse-a ligeiramente com

uma colher de pau ou com

uma escumadeira, tempere-a

com o sal, pimenta e uma

colherinha de (café) de

açúcar.

5. O quibebe deve ficar bem

cozido, mas sem caldo.

6. O cheiro verde picadinho,

deve ser colocado quando o

quibebe estiver pronto.

7. É um bom acompanhamento

para carne, frango, peixe.

Quibebe
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Receitas

Ingredientes do bolo

● 1 ovo

● 250 g de açúcar

● 1 colher (sopa) de geleia de

damasco

● 250 g de farinha de trigo

● 1 colher (sopa) de bicarbonato

de sódio

● 1 colher (sopa) de manteiga

● 1 colher (sopa) de vinagre de

maçã

● 250 ml de leite integral

● uma pitada de sal

Modo de Preparo do bolo

1. Bata o ovo e o açúcar.

2. Adicione a geleia.

3. Em um pote separado,

misture a farinha e o

bicarbonato de sódio

4. Em uma outra vasilha misture

a manteiga derretida com o

vinagre e o leite.

5. Misture tudo e bata na

batedeira. Coloque a mistura

em uma forma untada e asse

por cerca de 30 minutos no

forno baixo (180°).

Ingredientes da Calda

● 150 gramas de açúcar 

● 225 ml de leite 

● 225 ml de creme de leite 

● 25 g de manteiga 

● 1 colher (sopa) de essência 

de baunilha 

Preparação da calda 

1. Junte todos os ingredientes,

menos o creme de leite, em

uma panela em fogo baixo

até que eles se dissolvam

bem.

2. Retire do forno e acrescente

o creme de leite.

3. Coloque a calda em cima do

bolo ainda quente.

4. Faça furos para que a calda

penetre no bolo.

Pronta em 60 minutos 

Serve 10 pessoas

Malva Pudding
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Crônica
A promessa feita a Omulu

Em uma aldeia Africana no país do Níger, vivia Manuel, uma criança de 9 anos,

e sua família, todos felizes. Todos na aldeia eram bons amigos e se ajudavam

e desta forma, nunca faltava nada para ninguém, apesar de serem pessoas

simples. As mulheres desta aldeia trabalhavam na parte do cultivo de

alimentos, trançavam cestas, cuidavam das crianças e idosos. Já os homens

estavam encarregados da parte da caça e pesca, de proteger os aldeões mais

frágeis de animais selvagens ou possíveis invasores e, apesar de não ser a

função principal deles, também costumavam ajudar as mulheres com o trabalho

mais pesado nas pequenas plantações. As crianças traziam água do poço e

aprendiam com os mais velhos as lendas e rezas e também as tarefas que

iriam executar no futuro. Todos contribuíam para o bem-estar da aldeia e de

seu povo e, assim, viviam em harmonia.

Também existia na aldeia um ancião, neste caso, era uma mulher, que era a

responsável pelos cultos e rituais religiosos e pela cura através das plantas

medicinais. A anciã da aldeia era a bisavó de Manuel, e já estava no auge de

seus 96 anos, uma idade muito avançada para as pessoas que viviam naquela

época. Ela ensinava ao seu bisneto e às outras crianças sobre os orixás

(deuses que cultuavam) e sempre ao final das tardes, reunia-os para contar as

lendas e histórias passadas oralmente de geração em geração.
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Crônica
A aldeia costumava receber alguns visitantes, muito interessados em aprender mais

sobre sua rica cultura. Em uma dessas visitas, Manuel conheceu Joseph, um

visitante que vinha da Inglaterra e estava fazendo uma excursão pelo continente

africano. Passou o dia e ajudou na execução das tarefas, brincou com as crianças e

teve longas conversas com a sábia anciã, que contava orgulhosa sobre a cultura

local. Joseph se despediu de todos e a vida do povo da aldeia seguiu com

tranquilidade.

Alguns dias após isso, algumas pessoas estavam com os olhos amarelados, muitas

dores e algumas diziam até mesmo ter alucinações, porém não estavam

preocupados, pois, como era a época de colheita, achavam que o que estavam

sentindo era fruto do árduo trabalho debaixo do sol. Porém, em uma das sessões de

contação de histórias com as crianças, a anciã, que já apresentava alguns desses

sintomas, desmaiou e, infelizmente, veio a falecer alguns dias depois. Todos na

aldeia estavam devastados. Como ela era a única médica da vila e seu aprendiz não

estava em condições de ajudar os outros, muitos começaram a morrer e a

população desconhecia a causa dessas mortes. Manuel, que já estava

extremamente triste com o que estava acontecendo, lembrou-se das histórias que

sua querida bisavó contava e chamou pelo deus Omulu, relacionado às pestes e

outras doenças contagiosas, e pediu ajuda, já desesperado. Ele fez a promessa de

que, se as pessoas se curassem e os aldeões parassem de morrer, um dia se

tornaria o próximo ancião da aldeia e poderia ajudar a todos que não tiveram a

chance de ser ajudados. Então, em um sonho, Omulu concordou e aceitou a

proposta de Manuel e disse ao menino para esperar e fazer o que fosse possível.

Dois dias depois, um oficial do governo foi enviado até a aldeia e comunicou aos

aldeões que o visitante que havia ido lá, Joseph, estava contaminado com a febre

amarela e que o Ministério da Saúde havia mandado o oficial até lá para que ele

pudesse tratar dos doentes e vacinar a população aldeã. Manuel ficou em êxtase,

pois, aos poucos, todos foram se recuperando e, no fim, esse mal nunca mais veio a

assombrar a aldeia.

Anos após este acontecimento, ele se tornou o ancião de sua aldeia, como havia

prometido ao orixá e nunca mais permitiu que outra pessoa morresse enquanto ele

estivesse responsável pela aldeia.

Manuela de Oliveira Katsuragi
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Caça-Palavras
As palavras deste caça-palavras estão escondidas na 

horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário:

DOENÇA 

FOME 

IMUNIDADE 

RAQUITISMO 

TUBERCULOSE

AIDS 

CONTAGIOSA 

CÓLERA 

DESNUTRIÇÃO
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Caça-Palavras

Respostas:

41



Literatura

A literatura africana moderna nasceu no

sistema educacional que foi imposto pelo

colonialismo, com modelos extraídos da

Europa em vez de tradições africanas já

existentes. Mas, ainda assim, as histórias

orais tiveram um grande impacto sobre a

literatura africana que conhecemos hoje.

Atualmente, os principais assuntos

abordados pelos escritores africanos são

a terra, os conflitos vividos na região, a

beleza dos lugares que existem por lá, os

sofrimentos que passaram nos setores

social e político e os contrastes que são

vividos diariamente na região.

África CSA recomenda: Americanah, por Chimamanda

Ngozi Adichie. Um romance

que envolve temas como

preconceito racial, nacionalidade

e status socioeconômico.

Mulheres de Cinzas, por Mia

Couto. A história se passa no

fim do século XIX, durante a

guerra em Moçambique,

alternando as vozes de uma

jovem africana e de um sargento

português.

Por Isabela Lana
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Notícia
Em busca de educação segura para crianças com 

albinismo no Malawi
Texto publicado pela revista Por Dentro da África e adaptado por 

Isabela Lana

Chinsisi Jafali, um jovem de 14 anos com albinismo, sabe que ir à escola é uma

atividade arriscada, mas é um risco que ele está disposto a correr. Apesar da situação

difícil, muitos jovens com albinismo estão a desafiar as probabilidades de

permanecerem na escola em busca de um melhor futuro. Uma em cada 130 pessoas

no Malawi tem albinismo, mais de 134.000 no total. Destas, 40% (cerca de 53.000)

estão em idade de frequentar o ensino primário e secundário. No entanto, ir à escola

coloca-os potencialmente em grave perigo. Em algumas comunidades, esses jovens

são atacados ou mesmo assassinados por pessoas que creem que eles têm poderes

mágicos.

Nos últimos cinco anos, foram comunicados mais de 160 casos de assassinatos e

outras violações dos direitos humanos contra pessoas com albinismo no país, tendo

também ocorrido casos semelhantes nos países vizinhos, Tanzânia e Moçambique. As

pessoas afetadas pelo albinismo são frequentemente deficientes visuais e necessitam

de proteção especial contra o sol. Desenvolvem frequentemente câncer de pele e

sofrem de estigmatização social, de acordo com o UNICEF. “Alguns pais têm tanto

medo de mandar os filhos com albinismo para a escola que menos crianças com

albinismo têm acesso à educação”, afirma Maria José Torres, a Coordenadora

Residente das Nações Unidas no Malawi.
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Notícia
Luta pela sobrevivência e escolaridade
Quando Chinsisi perdeu o pai aos 4 anos, muitas pessoas na sua aldeia pensaram

que o seu futuro estava acabado. Ser criado por mãe solteira numa família pobre

seria difícil, sobretudo tendo a agricultura de subsistência em pequena escala como

único meio de subsistência tangível. Graças a uma colaboração entre a escola e a

comunidade, no âmbito do Programa Conjunto sobre Educação de Meninas (JPGE),

apoiado pelas Nações Unidas e pelo Governo norueguês, alunos como Chinsisi

estudam agora num ambiente mais seguro. Isso envolveu a escola, a comunidade

local e a polícia nos esforços para acabar com a violência contra adolescentes e

crianças com albinismo. “As crianças com deficiência costumavam ter má

frequência e mau desempenho, mas isso mudou. Chinsisi é um dos alunos que

beneficia de um ambiente de aprendizagem melhorado e mais seguro. Ele pode

agora sair de casa a pé e permanecer na escola sem se preocupar com a sua

segurança”, disse o diretor da escola, Vincent Selemani.

Disponível em: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/tornando-a-educacao-segura-

para-criancas-com-albinismo-no-malawi.

44



Cruzadinha
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Cruzadinha
Horizontal
3 A cidade mais visitada de todo o

continente africano.

5 País que apresenta o menor índice de

desenvolvimento humano do mundo.

8 Local em que, de 1992 a 2002, ocorreu

uma guerra civil em virtude de diamantes.

10 País responsável por cerca de um

quinto da economia do continente

africano.

12 Mamífero de grande porte que habita

as savanas e que corre sério risco de

extinção.

13 Fenômeno de modificação ambiental

que pode ocorrer por fatores climáticos ou

pela ação do homem.

14 É considerado um dos maiores e mais

surpreendentes desertos do mundo.

15 Único rio perene do Saara e que

possui grande valor histórico.

17 As atrações turísticas mais procuradas

por quem visita o continente africano.

19 Nome dos habitantes da ilha de

Madagascar.

20 Tipo de vegetação mais típica e que

ocupa 40% do território africano.

21 Conhecida também como kosai ou

akara, é uma especialidade gastronômica

das culinárias africana e afro-brasileira.

22 . É expressiva na formação do povo e

da cultura brasileira.

23 . Grupo que ocupa maior parte da

região equatorial

Vertical
1 Conjunto de falhas de origem

tectônicas localizadas na porção

oriental do continente.

2 Doença originada na África e que

mais tarde foi classificada como

epidemia.

4 Região de transição entre o deserto e

as áreas úmidas centro-africanas.

6 Uma das importantes cidades no qual

o "grande rio feito pelo homem"

transporta água.

7 Uma das principais fontes de renda

do continente, estando incluso no seu

"pacote" safaris.

9 Entre os séculos XV e XVII, o grupo

que foi responsável pela colonização da

África.

11 Religião predominante na África

Setentrional ou África Branca.

16 Capital do Sudão.

18 O sistema de plantio utilizado

durante a colonização europeia no

continente.

24 Restrita porção de um deserto que

possui água e cobertura vegetal.
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Equipe África CSA agradece a todos os 
leitores. Esperamos que nossa revista 

tenha trazido  consciência e 
esperança para o seu dia!
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