Eurocentrismo.
“[...] eurocentrismo, ou seja, à atitude das diversas Nações europeias de impor seus
valores e de se considerarem superiores aos povos autóctones da África, da Ásia e da
América”. p. 361
Fonte. Dicionário de conceitos históricos. SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique. 2. Edição. 2. Reimpressão São Paulo: Contexto, 2009. Acesso em: 28 de fev. de 2019.

Racismo científico e a eugenia do século XIX
[...] A eugenia foi fundada em 1883 pelo primo de Darwin, Francis Galton (1822 1911). Preconizava o favorecimento, pelo Estado, da formação de uma elite
genética por meio do controle científico da procriação humana, onde os
inferiores (os menos aptos) seriam ou eliminados ou desencorajados de
procriar. Visava essencialmente o aperfeiçoamento da raça. (Thullier, 1984) [...]”.
(p. 115).
Fonte: BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo Social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão na sociedade e
na educação brasileira. Educar, Curitiba, n.12, p. 153 - 165. 1996. Editora da UFPR. (p. 155). Disponível:
http://www.scielo.br/pdf/er/n12/n12a14.pdf A
 cesso em: 28 de fev. de 2019.

Conceito de Raça
Podemos observar que o conceito de raça tal como o empregamos hoje , nada
tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como todas as
ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de
dominação. A raça, sempre apresentada como categoria biológica, isto é natural,
é de fato uma categoria etno- semântica. De outro modo, o campo semântico do
conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas
relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço
não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na
Inglaterra, etc. Por isso que o conteúdo dessas palavras é etno-semântico,
político-ideológico e não biológico.
Fonte: MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Palestra
proferida no 3o Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-PENESB-RJ, 05/11/03 Disponível
em:https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das-nocoes-de-raca-racismo-d
entidade-e-etnia.pdf Acesso em: 28 de Mar. de 2019.

Semântica: s ignifica a construção do sentido da palavra.

Ciência em África.

Fonte: http://www.redeangola.info/multimedia/ciencia-que-se-faz-em-africa-em-15-nomes/ Acesso em 28 de Fev. de 2019

Leia com atenção as fontes acima e debata com seus colegas:
● Qual o significado de eurocentrismo.
● Podemos afirmar que não há produção de saberes científicos na África?
Justifique, explicando aos seus colegas. Use exemplos.

