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A presente proposta pretende relatar a experiência da realização da Semana da África, hoje em terceira edição, como 

um evento de extensão da UFRGS, surgido no âmbito da comemoração de 25 de maio, no ano de 2013, como 

proposição inicial de estudantes africanos do convênio PEC-G e PEC-PG. A ação busca proporcionar ao público 

universitário, professores de ensino fundamental e médio e público em geral elementos para reflexão e debate sobre 

a interpretação contemporânea das realidades africanas, em suas variadas formas de expressão.  

A cada ano uma comissão organizadora formada por estudantes africanos da UFRGS e representantes de diferentes 

setores da Universidade (PROREXT, PROGRAD, RELINTER, ILEA e Unidades de Acadêmicas) se reúne para 

propor um tema geral e um rol de atividades de caráter acadêmico e cultural alusivas a temas africanos com a 

finalidade de aprofundar nossos conhecimentos e reflexão sobre o continente africano com o qual o Brasil tem 

significativa afinidade histórico-cultural.  

Na primeira edição em 2013, o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social – DEDS/PROREXT acolheu 

a proposta de estudantes africanos para realização de atividades no mês de maio do mesmo ano, com culminância no 

dia 25, data do cinquentenário da Organização da União Africana, posteriormente instituída pela Organização das 

Nações Unidas como dia internacional da África. A comissão se reuniu para formatar uma ação de extensão, com o 

objetivo de refletir sobre a realidade dos países africanos e a forma como os estudantes estão inseridos na 

Universidade e em nossa sociedade, potencializando seus saberes e experiências nos países de origem e no Brasil.  

A segunda edição pautou o Difusão e Produção de Conhecimento sobre a África, renovando e ampliando a 

parceria entre os setores envolvidos e os estudantes. Especialistas e estudantes promoveram amplo debate 

interdisciplinar sobre ensino e sociedade em países africanos; políticas de inovação tecnológica, informação e 

comunicação, emancipação feminina e participação de mulheres na nova estrutura social africana.   

Em 2015, o tema Pensamento Africano Contemporâneo buscou discutir e refletir sobre expressões desse 

pensamento, dilemas, desafios e conquistas alcançadas pelos africanos.  

A Semana da África contribui para o conhecimento da história, da economia, da diversidade sociocultural e política 

dos povos africanos, consolidando, assim, um espaço importante na formação da comunidade UFRGS, educadores e 

sociedade para aplicação dos dispositivos legais para inclusão de conteúdos de história e cultura africana e afro-

brasileira em currículos escolares, bem como na redução de preconceitos e estereótipos com relação a comunidades 

africanas. É também espaço favorável de diálogo e laboratório de ensino para jovens pesquisadores em contato com 

especialistas não só da Universidade. Além disso, busca contemplar o intercâmbio e a troca de saberes entre os 

alunos dos Programas PEC e PEC-PG de diferentes origens.  

Como desdobramento da Semana, anualmente, é organizada uma publicação que sistematiza, preserva a memória e 

amplia o alcance da atividade – a “Revista Semana da África”. Além disso, apresenta material pedagógico que pode 

ser utilizado na educação básica.  

 

 

 


