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LAGOS STATE UNIVERSITY 
 

CENTRO DE ESTUDOS AFROBRASILEIROS DA 

LASU (LASUCAS)LAGOS, NIGERIA 
 

1. JUSTIFICAÇÃO 

O laço mais evidente entre os africanos e os brasileiros é a religião tradicional africana, 

bem desenvolvida e praticada hoje no Brasil. É chamado CANDOMBLÉ. Deuses e 

deusas africanos como Ògún, Sàngó, Orisanla, Òsun, Yemonjá, Òrúnmìlà e Ifá etc. são 

venerados e altamente respeitados no Brasil. 

 

Na Nigéria, especialmente em Lagos, e na república do Benin, há comunidades 

brasileiras, descendentes de africanos que retornaram à África a partir de 1840 antes 

da abolição e 1880 após a abolição do tráfico de escravos no Brasil. Por exemplo, o 

Bairro Brasileiro em Olowogbowo, Sandgrosse etc. no Governo Local da Ilha de Lagos 

do Estado de Lagos. Hoje, apesar dos muitos anos após o seu retorno, ainda temos a 

existência, entre estes descendentes, de algumas culturas brasileiras, como a cozinha 

baiana, a festa do nosso Senhor do Bonfim, o carnaval comemorado anualmente no 

Brasil e também na Nigéria. 

Os muitos artefatos culturais, arqueológicos e arquitetônicos brasileiros encontrados 

na Ilha de Lagos pedem mais estudos. Ultimamente, havia renovado o interesse por 

parte do governo federal brasileiro em restabelecer os contatos entre os descendentes 

de brasileiros em Lagos e seus antepassados no Brasil através do patrocínio ao 

Carnaval Anual no Brasil e a troca de visitas. O Governo do estado de Lagos também 

mostrou um grande interesse. 

 

2. LASUCAS 

O CENTRO DE SSTUDOS AFROBRASILEIROS DA LASU (LASU CENTER FOR 

AFROBRAZILIAN STUDIES) [LASUCAS] foi aprovado pelo Senado da Universidade do 

Estado de Lagos e é concebido como uma instituição acadêmica, sociocultural e 

econômica para o patrimônio brasileiro em Lagos, em particular, e na Nigéria e na 

diáspora em geral. 

É uma confluência de atividades de pesquisa sociocultural e econômica na área de 

estudos afro-brasileiros e um corpo guarda-chuva para toda a pesquisa e estudos 

afrobrasileiros em Lagos ou na Nigéria. 
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3. OBJETIVOS 

 

1. Desenvolver e promover pesquisas aprofundadas sobre as relíquias culturais, 

arqueológicas e arquitetônicas brasileiras no Estado de Lagos em particular e na 

Nigéria em geral, etc. 

2. Servir como um corpo guarda-chuva para todos os centros e órgãos 

socioeconômicos, sociais e culturais afro-brasileiros em Lagos e em outras partes da 

Nigéria. 

3. Servir como um centro de ligação em parceria com a Associação dos Descendentes 

Brasileiros, Lagos para tratar de assuntos de interesse para os Lagosianos de 

ascendência afro-brasileira em particular e para o Estado de Lagos em geral. 

4. Trazer acadêmicos, intelectuais e formuladores de políticas do Brasil e de outros 

países para a Nigéria e proporcionar-lhes um ambiente propício para realizar suas 

pesquisas acadêmicas sobre o Brasil e problemas com uma dimensão brasileira / 

nigeriana em qualquer universidade ou centros de pesquisa da Nigéria. 

5. Promover e fortalecer vínculos socioeconômicos e culturais entre o Centro e 

Universidades / Instituições de Pesquisa na Nigéria, de um lado, e entre o Centro e 

outras Universidades com Centros ou Programas de Estudos Afrobrasileiros no Reino 

Unido, Europa, Estados Unidos e outros países. 

6. Promover o relacionamento comercial entre os descendentes de afrobrasileiras em 

Lagos e suas contrapartes no Brasil 

7. Promover, juntos o Governo do Estado de Lagos e a Associação dos Descendentes 

Brasileiros, Lagos, uma relação sociocultural, econômica e uma parceria de cidade-

gêmea entre a cidade de Lagos e a cidade de Salvador, o Estado da Bahia 

(predominantemente negros de origem iorubá). 

8. Promover uma maior compreensão do Brasil e dos afro-brasileiros - sua história, 

sociedade, cultura, política, economia e relações internacionais - através de um 

programa de palestras, seminários, workshops e conferências, projetos de pesquisa e 

publicações. 

9. Buscar subsídios para a implementação de atividades de pesquisa do Centro sobre 

questões específicas de interesse dos descendentes de afrobrasileiros. 

10. Servir como um Centro de Sensibilização, Conscientização e Referência de 

Excelência na África para os afro-brasileiros, bem como para os intelectuais 

interessados nas questões e na consciência afro-brasileira em todo o mundo. 

 

4. PROJETOS DO LASUCAS 

O Centro procurará financiar os seguintes cargos, atividades e programas: 

• Conferências e Seminários. 

• Centro de Excelência para CELPE-BRAS (Exame de Português para quem quer     

   estudar no   Brasil) 

• Pesquisadores Visitantes 
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• Uma bolsa de estudos AFROHERITAGE para estudantes de pós-graduação. 

• O Jornal AFROHERITAGE. 

• Jantar Anual da AFROHERITAGE 

• O site do Centro na Internet. 

• A Sede Permanente do Centro, Etc. 

5. CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS 

O Centro promoverá Conferências Internacionais sobre diversas questões de interesse 

em questões que unem a Nigéria e o Brasil. Renomados intelectuais serão convidados 

da Nigéria e do exterior para dar seminários e participar das conferências do Centro. 

No final de cada conferência, os patrocinadores serão procurados para a publicação 

dos artigos publicados em forma de livro. Os temas da conferência podem incluir: 

 

• A cultura brasileira. 

• A cultura nigeriana. 

• Brasil e brasileiros: a conexão de Lagos. 

• Patrimônio Sociocultural Nigéria-Brasil. 

• Democracia e cidadania 

• A economia 

• Brasil em um mundo em mudança 

• A questão social 

• Cultura, Mídia e Identidade Nacional 

• Direitos Humanos e Negros no Brasil. 

• Organizações negras e consciência africana no Brasil. 

• Uso Tradicional de Recursos e Desenvolvimento Econômico, etc. 

 

a. BOLSA DE INVESTIGAÇÃO. 

O Centro vai incentivar estudantes de pós-graduação e intelectuais do Brasil e de 

outros países a vir e passar três meses em qualquer instituição na Nigéria. Esses 

acadêmicos participarão das atividades do Centro enquanto estiverem fazendo suas 

pesquisas; 

 

b. Bolsa de estudos AFROHERITAGE 

O Centro estabelecerá uma Bolsa de AFROHERITAGE. Será uma bolsa de 3 meses. 

Será dado a jovens acadêmicos que viriam ao Centro e desenvolveriam um tema de 

pesquisa. Será dada preferência aos alunos afro-brasileiros de pós-graduação. 

 

 

Tayo Ajayi, PhD 

Professor (Dr.) da Linguística   

& Estudos Portugueses 

Departamento de Línguas Estrangeiras, 

Universidade do Estado de Lagos, Ojo, Lagos, Nigéria. 

Tel: 234-80-63323910 / 80-23312971 

E-mail: omoajayi62@gmail.com / tayo.ajayi@lasu.edu.ng 
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