Os estudos africanos no Brasil possuem um novo ancestral:
Alexandre Vieira Ribeiro

Silvio de Almeida Carvalho Filho*

1a. Diretoria da Associação Brasileira de Estudos Africanos - ABE-ÁFRICA (2015-2016)
Presidente – Cristina Wissenbach (USP), Vice – Luena Pereira (UFRRJ, Secretário: Alexandre Ribeiro (UFF), Suplente:
Silvio de Almeida Carvalho Filho (UFRJ), Tesoureira: Lucilene Reginaldo (UNICAMP), Suplente: Fernanda Thomaz
(UFJF), Conselho Fiscal: Jefferson Olivato da Silva (UNICENTRO/Paraná, Viviane Barbosa (UFMA, Fabia Barbosa
(UNILAB/Bahia), Suplentes: Larissa Gabarra (UNILAB/Ceará) e Marcelo Bittencourt (UFF)

Personalidade incisiva, sempre amiga e solidária, Alexandre Vieira Ribeiro deixounos significativa produção no âmbito da História da África, especialmente, relacionada ao tráfico de
escravizados entre portos africanos e brasileiros. Dedicou-se, de forma incansável e eficaz, à
organização dos Encontros Internacionais de Estudos Africanos da UFF, eventos basilares na
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afirmação desse campo no Brasil. Foi um dos instituidores do Grupo de Trabalho em História da
África da Associação Nacional de História (ANPUH), assim como um dos fundadores da Associação
Brasileira de Estudos Africanos (ABE-África), sendo o seu primeiro Secretário. Esteve ultimamente
bastante comprometido com a difusão do ensino de História da África nos níveis fundamental e
médio, atividade basilar para a quebra dos estereótipos racistas e eurocêntricos sobre o continente
africano em nossa sociedade.
Lamentavelmente, esse jovem professor não está mais entre nós, mas lhe somos
profundamente gratos pelo que fez para a afirmação dos Estudos Africanos no Brasil. Foi-se um
jovem, mas ganhamos um ancestral. Alexandre Vieira Ribeiro ficará sempre guardado no coração e
na memória daqueles que o conheceram.
Alexandre Vieira Ribeiro: nascimento: 7 de maio de 1977
falecimento: 10 de dezembro de 2018
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