
11ª Conferência Bienal da Associação para o Estudo da Diáspora Africana Mundial
(Association for the Study of the Worldwide African Diaspora, ASWAD)
e
Reunião do Congresso Internacional de Estudos Africanos e da Diáspora Africana
(International Congress of African and African Diaspora Studies, ICAADS)

Local: Universidade de Gana–Legon
Data: 2–5 de agosto de 2023
Tema: Repatriação de Estudos Africanos
Data-limite: A revisão começará em 1º de março de 2023.. Todas as submissões devem ser
feitas até 15º de março de 2023.
Submissão: As propostas poderão ser submetidas por meio deste link.

Em cinco ocasiões diferentes, entre 1962 e 1985, acadêmicos de Estudos Africanos de todo o
mundo reuniram-se no continente africano para o Congresso Internacional de Africanistas
(posteriormente conhecido como Congresso Internacional de Estudos Africanos). O primeiro
encontro, realizado em Acra, Gana, em 1962, foi organizado pelo historiador nigeriano
Kenneth Onwuka Dike e contou com palestras importantes feitas por Kwame Nkrumah,
W.E.B. Du Bois e Alioune Diop. Esse primeiro congresso insistiu na necessidade de
descolonizar os Estudos Africanos e, assim, encerrar sua vigência como forma colonial de
produção de conhecimento, geralmente localizada nas antigas metrópoles coloniais.
Os congressos seguintes, ocorridos em Dacar (1967), Ádis Abeba (1973), Kinshasa (1978) e
Ibadan (1985), deram continuidade ao impulso iniciado em Acra.

Num esforço para revigorar as transformações intelectuais iniciadas há 60 anos, a ASWAD
convida a que sejam submetidas propostas de painéis para a sua 11ª Conferência Bienal, que
ocorrerá na Universidade de Gana–Legon entre 2 e 5 de agosto de 2023. Desejamos receber
artigos que questionem as diversas diásporas que começaram (e continuam) na África e que
continuam a prosperar na Europa, Ásia, Oriente Médio, nas bacias dos oceanos Pacífico e
Índico e através das Américas. Estamos particularmente interessados em painéis que
dedicados ao tema da conferência, “Repatriação dos Estudos Africanos”.

Embora sejam bem-vindas propostas de qualquer período ou tópico relacionado aos estudos
de pessoas descendentes de africanos, será dada atenção especial àquelas que abordem os
seguintes tópicos:
Reparações
Repatriação de artefatos africanos
Neocolonialismo e Pan-Africanismo
Gênero e sexualidade
A sexta região da União Africana (a Diáspora Africana)
Cidadania, Estado e policiamento
Ambiente e Saúde Pública
Imigração africana e migrantes dentro do continente e para fora deste
A África e os conflitos internacionais

https://icaads2023.smallworldlabs.com/proposals/edit-item/29/null


Educação e currículos
Sistemas de significado, cultura, memória e religião
Favor indicar qual(is) tópico(s) seu painel aborda no início da sua submissão. A revisão das
propostas começará em 15 de fevereiro de 2023. Todas as propostas devem ser submetidas
até 1º de março de 2023 e serão aceitas de forma contínua. Incentivamos painéis que reflitam
uma grande variedade de marcadores de identidade, incluindo, mas não se limitando à
idade, raça, gênero, sexualidade, deficiência, classificação acadêmica, geografia, entre outros.

Além de sediar a organização da 11ª Conferência Bianual, a ASWAD uniu-se à Associação de
Estudos Africanos da África (African Studies Association of Africa, ASAA), à Associação sobre
Estudos Africanos nos Estados Unidos (African Studies Association in the US, ASAUS), e A
África É um País (Africa Is a Country, AIAC) para sediar uma convocação conjunta do
Congresso Internacional de Estudos Africanos e da Diáspora Africana. Esse esforço global de
colaboração comemora a tradição do Congresso Internacional de Estudos Africanos, que
começou em Acra, em 1962. Durante o “Dia do Congresso”, que ocorrerá no dia 5 de agosto, os
participantes da Conferência da ASWAD participarão de sessões especiais para o
desenvolvimento de um artigo técnico refletindo os compromissos, iniciativas e propostas de
“Repatriação dos Estudos Africanos”.'

A ASWAD sediará a primeira reunião do ICAADS, com reuniões subsequentes nas
conferências anuais da ASAA na República Democrática do Congo, de 25 a 28 de outubro de
2023, e da ASAUS em São Francisco, Califórnia, EUA, de 16 a 18 de novembro de 2023. Sendo
um congresso com várias sedes, o ICAADS reunirá Estudos Africanos e sobre a Diáspora
Africana para marcar formalmente a unidade intelectual e política desse campo de estudos e
refletir sobre as histórias compartilhadas, as realidades contemporâneas e os destinos futuros
dos africanos do continente e dos seus descendentes em todo o mundo. Ao retomar o
trabalho de congressos anteriores, o ICAADS continuará o projeto intelectual e político de
repatriação dos Estudos Africanos.

Saiba mais sobre o envolvimento da ASWAD no Congresso Internacional de Estudos
Africanos e da Diáspora Africana aqui: https://icaadscongress.com

https://icaadscongress.com

