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Este Simpósio Temático visa discutir os desafios colocados pelos legados do 

colonialismo e do eurocentrismo às sociedades europeias africanas e latino-americanas, a 

partir de duas preocupações: a) As críticas internacionais ao estudo eurocêntrico da História 

de África e dos Afrodescendentes e à persistência do racismo nestas sociedades; b) A 

aprovação da Lei Federal no. 10.639/2003 que institui a obrigatoriedade do estudo da 

História da África e Afro-brasileira nos currículos da educação básica, bem como os limites 

institucionais para a sua implementação, que evidenciam os resquícios da ideologia 

colonialista eurocêntrica como dimensão do racismo institucional no estado brasileiro. 

Almeja reunir contribuições capaz de estabelecer um diálogo entre a História, Educação, e os 

Estudos Pós-Coloniais que pretendem resgatar as histórias silenciadas das narrativas 

hegemônicas sobre nação e identidade no contexto Europeu, Africano e Latino-Americano 

confrontando diversas realidades locais nos seus contextos nacionais, bem como, um debate 

público sobre o estudo da História da África e das Diásporas Africanas com repercussão na 

produção de resultados científicos que possam contribuir para a discussão sobre políticas 

públicas locais. O Simpósio Temático será organizado a partir de três eixos principais: a) 

História de África, Educação e Memória - Incidindo sobre os debates atuais em torno do 

estudo da História de África, do seu ensino e da memória coletiva do colonialismo e do 

eurocentrismo, neste eixo será aprofundada a comparação entre contextos europeus africanos 

e latino-americanos; b) Os legados do colonialismo do eurocentrismo e do (antir)racismo - A 

questão do colonialismo, do eurocentrismo e dos seus legados é um vector privilegiado de 

análise das relações de poder permeadas por ‘raça’ em contextos contemporâneos 



 

  

ocidentalizados, crucial para compreender e combater as raízes históricas do racismo face às 

populações oriundas da diáspora africana; c) Produção de conhecimento, políticas públicas e 

movimentos sociais - Com destaque à inter-relação entre produção de conhecimento sobre a 

História da África e das Diásporas Africanas, a implementação de políticas públicas, e, as 

lutas dos movimentos sociais, identificando e analisando propostas de transformação das 

representações hegemônicas da história e da identidade nacional nos contextos Europeu, 

Africano e Latino Americano. 


