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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL GOIÂNIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

PROJETO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

1.1 Nome do Curso: Especialização em História, Cultura Africana e Afro-brasileira e Educação 

das Relações Étnico Raciais 
1.2 Regional: Goiânia 

1.3 Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação 

1.4 Regional: Goiânia 

1.5 Unidade Acadêmica/UAE/Órgão: Faculdade de Educação 

1.6 Classificação: (    ) novo (     ) consolidado ( x ) eventual 

1.7 Coordenador: Kellen Cristina Prado da Silva 

1.8 Sub-coordenador: Núbia Ferreira Ribeiro 

1.9 Apoio Administrativo: Juliana Cristina Soares 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 Esta proposta de curso de especialização consiste em uma das atividades previstas no Projeto 

“Educação, cultura e ações afirmativas na promoção do protagonismo negro e da igualdade racial”, 

aprovado no Edital Nº 02/2019 – Processo seletivo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para apoiar a realização de 

projetos de Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEABs) através de acordos de subvenção assinados 

com as Fundações de Apoio (Projeto BRA/15/010 – Produto 2: Fortalecimento e Expansão do 

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial). O projeto conta, portanto, com a iniciativa do 

Núcleo de Estudos Africanos, Afrodescendentes e Indígenas da Faculdade de Educação da UFG 

(NEADI) e o apoio da FUNAPE/UFG, na descentralização e gestão dos recursos. 

 A proposição deste curso atende ao planejamento institucional da FE/UFG, registrado no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFG), no que se refere à meta de expansão de cursos de pós-

graduação presencial e a distância, no período 2018-2022 (UFG, 2017, p.82). Tal planejamento é 

expressão do compromisso da FE com a materialização da meta 16, estratégia 16.1, do Plano 

Nacional de Educação, que versa sobre a formação continuada aos profissionais de educação básica 

em cursos de pós-graduação lato sensu, e com a meta 17 do Plano Estadual de Educação de Goiás e 

meta 16 do Plano Municipal de Educação de Goiânia. 

  O referido projeto aprovado, bem como as atividades apresentadas nesta proposta, 

contemplam ações de educação e cultura, buscando promover a formação continuada de profissionais 
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da educação da rede de ensino, com vistas a consolidar a implementação das leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008, que instituem, respectivamente, o ensino de História da África e da Cultura 

Afrodescendente no Brasil e o Ensino sobre a história e cultura dos povos indígenas; e das Diretrizes 

Nacionais Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e Indígena no currículo escolar. Com todas as dificuldades 

impostas pela reformulação do ensino médio, implementação das metas do Plano Nacional de 

Educação e da própria formação docente, no atual contexto em que se atualizam concepções e 

discursos conservadores sobre o papel do negro na construção da sociedade brasileira ou os 

questionamentos acerca da existência ou não do racismo como componente dessa estrutura social, 

consideramos imperiosa a possibilidade de formação pública e gratuita dos educadores a partir de 

uma visão crítica e reflexiva sobre os elementos históricos e culturais fundantes da sociedade 

brasileira, cujo impacto se reflete particularmente na escola. 

 Compreendemos a educação como prática social, a partir de um processo que integra as 

dimensões política e cultural. Assim, concebemos a formação do professor da educação básica como 

um processo formativo amplo, no qual os conhecimentos específicos, científicos e pedagógicos se 

constroem no diálogo com diferentes abordagens sobre a sociedade e o sujeito que nela e com ela se 

constitui. Especificamente neste projeto, pelas características das temáticas que serão estudadas e que 

julgamos fundamentais à construção de uma formação efetivamente humana, antirracista, pensamos 

a formação do professor a partir do diálogo entre a universidade e os movimentos sociais negros, 

entendendo que a própria proposição deste curso de especialização deve-se às conquistas de tais 

movimentos, os quais têm promovido uma luta histórica pela criação e implantação de políticas 

públicas de combate às desigualdades étnico raciais. Nesse sentido, entendemos que a proposta de 

formação continuada aqui apresentada só pode atingir os objetivos traçados a partir do diálogo 

profícuo entre as referidas instâncias formativas, justificando, com isso, a participação de um número 

expressivo de colaboradores externos à universidade, bem como de professores de diferentes unidades 

acadêmicas da UFG. 

 

3. OBJETIVOS 
 

 Este curso de especialização lato sensu é uma proposta de educação continuada de nível 

superior, visando complementar a formação acadêmica, atualizar e desenvolver novas habilidades 

profissionais, com objetivo de aprimoramento da atuação docente e, consequentemente, de melhorar 

a qualidade da educação. A formação destina-se a graduados de nível superior que sejam professores 

ou servidores técnico administrativos de escolas de educação básica, conselheiros tutelares, membros 

de conselhos de educação ou de movimentos sociais ou sindicais ligados ao campo educacional. 
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Constituem objetivos deste curso:   

- Formar, em nível de pós-graduação lato sensu, profissionais da educação básica; 

- Promover a formação continuada de profissionais da educação da rede de ensino, com vistas a con-

solidar a implementação das leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008; 

- Contribuir com o fortalecimento e expansão das políticas públicas para promoção da igualdade ra-

cial; 

- Analisar criticamente as concepções e práticas das políticas de formação de professores em curso 

no que se refere à inserção dos conteúdos de História da África e do debate étnico-racial nas escolas; 

- Compreender os fundamentos históricos que promovem a negação da cultura africana e afro brasi-

leira como componentes essenciais de uma educação que conduza à emancipação; 

- Problematizar as desigualdades históricas que constituíram a sociedade brasileira, seu impacto na 

educação e na possibilidade de uma formação para a diversidade racial; 

-Estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam o debate crítico sobre o ra-

cismo nas escolas. 

- Oferecer aos professores (as) informações e conhecimentos estratégicos para compreensão e o com-

bate ao preconceito e a discriminação raciais nas relações pedagógicas educacionais das escolas. 

4. METODOLOGIA 

 

O curso será ofertado na modalidade presencial, cuja equipe será composta por 10 professores, 

sendo 7 lotados na UFG e 3 professores externos (correspondente a 30% do número total de 

professores do curso), tendo um apoio de secretaria para as atividades administrativas. O curso é de 

caráter eventual, em razão de financiamento externo para sua realização, mas poderá ser reofertado, 

a depender da avaliação das condições e viabilidade de nova oferta sem contar com apoio financeiro 

externo. Não haverá cobrança de taxas de inscrição ou mensalidades, sendo o curso inteiramente 

gratuito. A turma ofertada terá 50 vagas e suas atividades serão realizadas às terças, quartas e quintas, 

no período noturno, das 18:30 às 22:30h.  

O curso é composto por 3 eixos, com disciplinas específicas, que serão realizadas segundo 

cronograma no item 7.4 deste projeto.  

Eixo I: História da África e relações raciais no Brasil – Aborda o colonialismo e o avanço do 

capitalismo em África, levando aos processos de resistência e independência dos países do continente. 

Também discute a constituição da ideia de raça na formação histórica e social do Brasil e os desafios 

atuais decorrentes das contradições do capital. As disciplinas integrantes deste eixo são as seguintes: 

História da África I, História da África II e História, raça e classe: a formação social brasileira. 
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Eixo II: Tópicos em Cultura Africana e Afro Brasileira – Apresenta um recorte acerca das 

diferentes manifestações de africanidades, ou seja, de raízes da cultura brasileira que têm origem 

africana, estabelecendo um diálogo próximo da escola, buscando apreender as formas pelas quais 

essas raízes constroem práticas e reflexões sobre cultura. Aborda a herança cultural africana e a 

riqueza do pensamento produzido pelo colonizado sobre sua história e constituição social. Este eixo 

tem as seguintes disciplinas integrantes: Práticas Culturais dos Afrodescendentes e Educação, 

Educação antirracista: cultura africana e afro brasileira no cotidiano da escola, e As relações étnico 

raciais em Ciência e Tecnologia. 

Eixo III: Educação, Diversidade e Relações étnico-raciais – Integra disciplinas que abordam, a 

partir da discussão sobre o papel do Estado, o debate sobre ações afirmativas e políticas públicas 

voltadas à educação para a diversidade racial, bem como seu papel formativo em direção a uma 

educação antirracista. As disciplinas que integram este eixo são: Educação, desigualdade e racismo, 

Estado, políticas públicas e ações afirmativas, Diversidade e educação das relações étnico raciais, 

e Literatura infantil e jogos africanos: propostas pedagógicas para uma educação afro centrada. 

 O curso será encerrado com um seminário, organizado para possibilitar a apresentação e 

avaliação dos trabalhos finais do curso. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

5.1 Público Alvo: Profissionais da Educação Básica 

 

5.2 Carga Horária Total: O curso terá carga horária total de 396 horas, distribuídas do seguinte 

modo: 360 horas para as disciplinas curriculares e 36 horas destinadas à elaboração do trabalho final 

do curso. 

 

5.3. Tipo de Ensino:   

(x ) Presencial    

(  )  Semi-Presencial 

(  ) À Distância 

 

5.4. Período do curso: 22/04/2020 a 30/04/2021  

 

5.5. Período de Realização das turmas:  

Turma 1:  22/04/2020 a 30/04/2021                

 

 

5.6 Número total de vagas ofertadas no curso: 

 

Serão ofertadas 50 vagas, sendo 40% das vagas destinadas a candidatos indígenas, pretos ou pardos1 

e 10% reservadas aos servidores técnicos administrativos da UFG. As vagas dos cursos de 

                                                 
1 Segundo a Resolução Consuni 07/2015, que dispõe sobre a política de ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas 

na Pós-Graduação stricto sensu na UFG, a qual a pós-graduação lato sensu acompanha, pelo menos 20% das vagas serão 
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especialização são abertas a profissionais da educação básica, diplomados em cursos de graduação 

plena reconhecidos pelo Ministério da Educação, que atendam às exigências da UFG e aos critérios 

de seleção deste curso. 

 

5.6.1 Poderão se inscrever no processo seletivo do Curso de Especialização História, Cultura 

Africana e Afro-brasileira e Educação das Relações Étnico Raciais: 

 

a) Profissionais da educação básica que tenham concluído curso de graduação em licenciatura plena; 

b) Demais interessados na temática que tenham concluído curso de graduação plena. 

 

 Todos os inscritos devem atender aos requisitos mínimos: 

 

1) Ter concluído curso de graduação plena reconhecido pelo MEC; 

2) Ter disponibilidade de, pelo menos, 20h semanais para estudos durante o período do curso; 

3) Ter disponibilidade para participar das aulas e atividades do curso  

4) Não estar matriculado em outro curso de especialização público e gratuito. 

 

 

5.7 Turno: 
Noturno 

Terça, quarta e quinta, das 19:00 às 22:00h 

 

 

5.8. Local de realização: Faculdade de Educação 

 

 

6. GESTÃO FINANCEIRA 

 

6.1 Previsão de Recurso financeiro: (   x  ) sim (     ) não 

 

Se a resposta for “Sim”, informar: 

 

6.2 Tipo de recurso: (    ) Autofinanciado ( x  ) Contrato (    ) Convênio (    ) Termo de Cooperação 

                                    (    ) Outros: __________________________________________ 

 

6.3 Gestor financeiro: 

 

Fundação: ( x ) FUNAPE (    ) RTVE (    ) FUNDAHC 

 

 

7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

7.1 Processo Seletivo: 

 

O processo seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção, constituída pela coordenação 

do curso e seus professores, mediante uma prova escrita. No caso de empate a vaga será́ destinada ao 

candidato que comprovar:   

                                                 
reservadas a candidatos pretos, pardos e indígenas. Em razão da especificidade das temáticas abordadas no curso e de ter 

como um de seus objetivos “contribuir com o fortalecimento e expansão das políticas públicas para promoção da igual-

dade racial”, a porcentagem para candidatos pretos, pardos ou indígenas foi ampliada para 40%. 
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1) Ser docente do quadro efetivo do setor público de educação básica; 

2) O maior tempo de atuação na educação básica como docente;  

3) Ser servidor técnico administrativo efetivo da rede pública de educação básica; 

4) Estar em exercício docente em instituição de educação básica da rede privada de ensino.  

 

O processo de seleção, inscrição e matrícula será executado de acordo com o Edital de seleção 

elaborado pela Coordenação do curso e aprovado pela Unidade Acadêmica responsável. 

 

 

7.2. Sistema de avaliação:  

 

As atividades desenvolvidas em cada disciplina serão elaboradas, acompanhadas e avaliadas 

pelo professor. Para aprovação no curso, o estudante deverá ter, no mínimo, 70% (setenta por cento) 

de aproveitamento e 75% de frequência em cada disciplina, incluindo o Trabalho Final de Curso.  

O Trabalho Final de Curso consistirá na produção individual de um artigo acadêmico-

científico, com objetivo de discutir um tema específico relacionado ao curso, sob a orientação de um 

dos professores do curso, devendo considerar a bibliografia utilizada nas disciplinas. A não entrega 

do Trabalho Final de Curso, ou o não atendimento dos prazos estabelecidos no cronograma ou se 

detectado plágio na produção final, acarretará reprovação do cursista.  

A Coordenação poderá divulgar trabalhos finais de curso dos estudantes, de modo a 

caracterizar a contribuição do curso de especialização à produção acadêmica da Faculdade de 

Educação, de acordo com critérios estabelecidos pelo colegiado do curso. Essa divulgação não 

implicará nenhuma espécie de remuneração a seus autores por parte da unidade acadêmica ou 

universidade.  

O prazo máximo para o cumprimento da carga horária em disciplinas e da entrega, avaliação 

e aprovação do trabalho final, não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, salvo 

em situações extraordinárias, devidamente justificadas e aceitas pelo Conselho Diretor da Faculdade 

de Educação, e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG. 

 

7.3. Critérios para obtenção do certificado de especialização:  

 

Terá direito ao certificado de especialização o cursista que atender todos os seguintes 

critérios:  

I -  obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso;  

II -  obtiver aproveitamento em cada disciplina, aferido em processo formal de avaliação, 

equivalente a, no mínimo, 70% (setenta por cento);  

III -  obtiver aprovação do trabalho final de curso em defesa pública, realizada por uma banca 

examinadora composta pelo professor orientador e outro professor convidado.   
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A coordenação do curso poderá converter em certificado de aperfeiçoamento2 ou extensão3 os 

créditos de disciplinas cursadas pelos discentes que não concluírem o curso, desde que sejam 

atendidos os critérios para aprovação em cada disciplina, de acordo com a definição no item 7.2.  O 

certificado de aperfeiçoamento será emitido quando o total de créditos somar, no mínimo 180 horas. 

O certificado de extensão será emitido quando o total de créditos for inferior a 180 horas, quando 

solicitado pelo cursista.  

 

 

                                                 
2 Este certificado será emitido para PRPG/ UFG, de acordo com o art. 51, da Resolução CEPEC no.1630/2019. 
3 Este certificado será emitido pela PROEC/UFG. 
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7.5 Estrutura Curricular (preenchimento obrigatório de todas as colunas) 

 
7.5.1 Relação de disciplinas por carga horária, professor responsável, titulação e IES de atuação 

 

 

Disciplinas 

Carga Horária Professor responsável (nome 

completo) 

Titulação IES de 

atuação Teórica 

 

Prática Total CH por 

docente 

História da África I: escravismo e 

colonialismo europeu (sec. XVI a XVIII) 

36h - 36h 18h 

18h 

João Alberto da Costa Pinto 

Kellen Cristina Prado da Silva 

Dr. 

Ma. 

UFG 

História, raça e classe: a formação social 

brasileira 

36h - 36h 36h Rachel Benta Messias Bastos Dra. IFG 

Práticas Culturais dos Afrodescendentes e 

Educação 

36h - 36h 36h Márcio Penna Corte Real Dr. UFG 

História da África II – Neocolonialismo e 

Processos de Independência (Sec. XVIII 

ao XX) 

36h - 36h 36h João Alberto da Costa Pinto Dr. UFG 

As relações étnico-raciais em Ciência e 

Tecnologia 

24h 12h 36h 36h Anna Maria Canavarro Benite Dra. UFG 

Educação antirracista: cultura africana e afro 

brasileira no cotidiano da escola 

28h 8h 36h 36h Cecília Maria Vieira Ma. SME 

Estado, políticas públicas e ações afirmativas 36h - 36h 36h Marcilene Pelegrine Gomes Dra. UFG 

Educação, desigualdade e racismo 36h - 36h 36h Kellen Cristina Prado da Silva Ma. UFG 

Diversidade e educação das relações étnico 

raciais 

36h - 36h 36h Marlini Dorneles de Lima Dra. UFG 

Literatura infantil e jogos africanos: propostas 

pedagógicas para uma educação afro centrada 

28h 8h 36h 36h Fátima Regina Almeida de Freitas Ma. PUC GO 

Trabalho Final de Curso 36h - 36h 36h Márcio Penna Corte Real Dr. UFG 

 João Alberto da Costa Pinto Dr. UFG 

 Rachel Benta Messias Bastos Dra. IFG 

 Anna Maria Canavarro Benite Dr. UFG 

 Cecília Maria Vieira Ma. SME 

 Marcilene Pelegrine Gomes Dra. UFG 

 Kellen Cristina Prado da Silva Ma. UFG 

 Marlini Dorneles de Lima Dra. UFG 

 Núbia Ferreira Ribeiro Dra. UFG 

  Fátima Regina Almeida de Freitas Ma. PUC GO 
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Nº total de professores: 10 

Nº de professores doutores: 7 

Nº de professores mestres: 3 

Nº de professores especialistas: 0 

Nº de professores externos à UFG: 3 

 

 

7.5.2 Carga horária total de ensino por docente: 
 

Professor responsável (nome completo) CH total por docente 

João Alberto da Costa Pinto 90h 

Márcio Penna Corte Real 72h 

Rachel Benta Messias Bastos 72h 

Kellen Cristina Prado da Silva 90h 

Núbia Ferreira Ribeiro 36h 

Anna Maria Canavarro Benite 72h 

Cecília Maria Vieira 72h 

Marcilene Pelegrine Gomes 72h 

Marlini Dorneles de Lima 72h 

Fátima Regina Almeida de Freitas 72h 
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7.6 Relação dos Docentes e respectivos Links dos Currículos Lattes na Base de Dados do CNPq 

(www.cnpq.br ) 

 

 

ORDEM DOCENTES LINKS CURRICULUM LATTES 

01 João Alberto da Costa Pinto http://lattes.cnpq.br/4246394797193440 

02 Márcio Penna Corte Real http://lattes.cnpq.br/1976193858153118 

03 Rachel Benta Messias Bastos http://lattes.cnpq.br/2303166673494701 

04 Kellen Cristina Prado da Silva http://lattes.cnpq.br/8581904619883589 

05 Núbia Ferreira Ribeiro http://lattes.cnpq.br/3382676851322343 

06 Anna Maria Canavarro Benite http://lattes.cnpq.br/8433607360245647 

07 Cecília Maria Vieira http://lattes.cnpq.br/3211629019789659 

08 Marcilene Pelegrine Gomes http://lattes.cnpq.br/5331483162797865 

09 Marlini Dorneles de Lima http://lattes.cnpq.br/4182775556812377 

10 Fátima Regina Almeida de Freitas http://lattes.cnpq.br/2361317835648829 

 

 

7.7 DISCIPLINAS 

 

1. Nome da Disciplina: História da África I: Escravismo e Colonialismo europeu (sec. XVI a XVIII) 

 

1.1 Ementa: 

A disciplina abordará a expansão do comércio internacional e implicações para a África, o 

colonialismo e o tráfico de escravos a partir da África, e a emergência de uma ordem econômica no 

Atlântico. 1. O colonialismo; 2. O tráfico de escravos; 3. A África como reserva de mão-de-obra; 4. 

As bases iniciais das estruturas de dependência na África; 5. As diásporas africanas no Antigo e no 

Novo Mundo; 6. A abolição do tráfico de escravos. 

 

1.2 Metodologia: 

Aulas expositivas e trabalhos individuais ou em grupos. Leituras e atividades de estudo orientadas. 

Trabalhos com vídeos e filmes. Elaboração de textos sobre temáticas desenvolvidas a partir dos 

conteúdos. 

 

1.3 Bibliografia básica: 

BOSSI, Alfredo. Dialética do colonizado. São Paulo: Companhia da Letra, 1992. 

FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A civilização do açúcar (séculos XVI a XVIII). São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1992. 

GORENDER, Jacob. O escravismo colonial.  São Paulo: Expressão Popular, 2019. 

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves.  A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. 

OGOT, Bethwell Allan (editor). História Geral da África V – África do século XVI ao XVIII. 

Brasília: UNESCO, 2010. 

 

_______________________________________________________________________________ 

2. Nome da Disciplina: História da África II: Capitalismo, Neocolonialismo e Processos de 

Independências Nacionais (sec. XVI a XVIII) 

 

2.1 Ementa: 

http://www.cnpq.br/
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A disciplina abordará o imperialismo europeu e a África diante do desafio colonial. 1. A expansão 

capitalista na África. 2. A África às vésperas da conquista europeia; 3. A partilha da África: 

Conferência de Berlim. 4. Dominação europeia: métodos e instituições – Dividir e Conquistar. 5. 

Iniciativas e resistências africanas em face da partilha e da conquista. 6. Processos de Independência 

Africanos. 

 

2.2 Metodologia: 

Aulas expositivas e trabalhos individuais ou em grupos. Leituras e atividades de estudo orientadas. 

Trabalhos com vídeos e filmes. Elaboração de textos sobre temáticas desenvolvidas a partir dos 

conteúdos. 

 

2.3 Bibliografia básica: 

 

ALEXANDRE, Valentin. Origens do colonialismo português moderno. Lisboa: Sá da Costa, 

1979. 

______. O Império africano; 1825 – 1890. Lisboa: Estampa, 1998. 

AJAYI, J. F. Ade (Editor).  História Geral da África – VI – África do século XIX à década de 

1880. Brasília: UNESCO, 2010. 

BOAHEN, Albert Adu (Editor). História Geral da África – VII – África sobre dominação 

colonial, 1880 – 1935. Brasília: UNESCO. 2010. 

CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Sá da Costa, 1978 

DECRAENE, Phelippe. O Pan – africanismo. São Paulo: DIFEL. 1962. 

NKRUMAH, Kwame. Neocolonialismo: último estágio do imperialismo. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 1967. 

OGOT, Bethwell Allan (editor). História Geral da África V – África do século XVI ao XVIII. 

Brasília: UNESCO, 2010. 

 

_______________________________________________________________________________ 

3. Nome da Disciplina: História, raça e classe: a formação social brasileira 

 

3.1 Ementa: 

Esta disciplina abordará sobre a formação histórica, social e racial do Brasil. 1. Intérpretes do 

pensamento social brasileiro; 2. Miscigenação como um caleidoscópio de relações raciais; 3. A 

identidade nacional e o mito da democracia racial; 4. Conceitos de raça, etnia e cor no Brasil e os 

desafios contemporâneos. 

 

3.2 Metodologia: 

Aulas expositivas dialogadas, estudos, produção de texto e elaboração de trabalhos individuais e em 

grupos; projeção e debate de filmes/documentário; propostas de exercícios e seminários de análise 

crítica; atendimento individual e em grupo em horários de plantão de atendimento; visita técnica. A 

avaliação será realizada com base nos instrumentos: pesquisas, produção textual, exercícios de 

análise em sala, trabalhos individuais, em grupos e avaliações escritas individuais. 

 

3.3 Bibliografia básica: 

 

IANNI, Octavio. A idéia de Brasil moderno. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

MOURA, Clóvis. História do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1989. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 

sociabilidade brasileira. 1. ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012. 
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3.4 Bibliografia complementar: 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: (o legado da “raça 

branca”) v. 1; (no limiar de uma nova era) v.2, 5. ed. São Paulo: Globo, 2008. 

GOMES, Nilma Lino; MUNANGA, Kabengele. O negro no Brasil de hoje. 2a. ed. São Paulo: Glo-

bal, 2016. v. 1. 224p. 

IANNI, Octavio. Raças e classes sociais no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

MUNANGA, K.; GOMES, N. L. . Para entender o negro no Brasil de hoje: história, realidades, 

problemas e caminhos. São Paulo: Global: Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, 2004. 

v. 1. 254p. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 

(1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

 

_______________________________________________________________________________ 

4. Nome da Disciplina: As relações étnico raciais em Ciência e Tecnologia 

 

3.1 Ementa: 

A ciência e a invenção do negro. A ciência e a invenção do racismo. C&T como elemento de 

manutenção e/ou superação do racismo. Interculturalidade, interseccionalidade e Inovação: aportes 

para enfrentar el epistemicidio dos currículos em C&T. Produção de C&T diaspórica em STEAM. 

Elx vieram antes de Colombo. Propriedades do ferro e o papel do ferreiro africano nas sociedades 

centro-africanas e no Brasil colônia. A herança cultural africana nas regiões de mineração do estado 

de Goiás. A química do dendê e a sua importância na religiosidade de matriz africana e na culinária 

afro brasileira. Abordagem afrobotânica acerca de plantas utilizadas nas religiões de matriz africana, 

em comunidades indígenas e quilombolas. Fitoterapia e o conhecimento tradicional. 

 

3.2 Metodologia: 

Os conteúdos serão desenvolvidos em aulas interativas/participativas. Serão propostos exercícios de 

compreensão de textos, fóruns temáticos, debates e apresentações dxs alunxs. A avaliação se dará de 

forma continuada, por meio de atividades formativas e somativas, as quais poderão ser provas 

individuais e/ou trabalhos em grupo. Participação ativa e assiduidade às aulas serão igualmente 

consideradas 

 

3.3 Bibliografia básica: 

BRASIL, MEC/SECAD. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasí

lia:Raciais. Brasília: SECAD, 2006. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação 

Nacional. Diário oficial da República Federativa do Brasil. Brasília.  

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana Brasília: SECAD, 2004. 

BRASIL. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal no 10.639/03 Brasília: Ministé
rio da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização eDiversidade, 2005. (Coleção 

Educação para todos)  

FERNANDES, E.M. Da Educação Segregada à Educação Inclusiva: uma breve reflexão sobre os 

paradigmas educacionais no contexto da Educação Especial brasileira. Revista Inclusão, Brasília: 

MEC/SEESP, vol.I, no 1, 2005. 

BENITE, Canavarro, Anna, M. y Silva, J. P. (2018). Descolonização dos Currículos de 

Ciências/Química: Tessituras Sobre a Reinvenção do Poder. In: Andrea Maila Voss Kominek; Ana 

Crisitna Vanali. (Org.). Roteiros temáticos da diáspora: caminhos para o enfrentamento ao racismo 

http://lattes.cnpq.br/7127393102182978
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no Brasil. 1ed.Porto Alegre: Editora Fi, 2018, v. 1, p. 267-298. Disponível em 

https://docs.wixstatic.com/ugd/48d206_fba37fc4183949f386000306c687d779.pdf 

BENITE, Canavarro, Anna, M; Costa, K. G; Pereira, M. C. Reinventando o Currículo nas ações do 

NEADI, LPEQI e LaGENTE. In: Marques, E. P. S.; Silva, W. S.. (Org.). Educação, relações étnico-

raciais e resistência: as experiências dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas no Brasil. 

1ed.Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016, v. 1, p. 19-35. 

https://lpeqi.quimica.ufg.br/up/426/o/Reinventando_o_Curr%C3%ADculo_nas_a%C3%A7%C3%

B5es_do_NEA DI__LPEQI_e_LaGENTE.pdf?1479737396 

CARNEIRO, Sueli. Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. São Paulo, Selo Negro Edições, 

Coleção Consciência Negra em Debate, 2011.  

CASTRO, Silvia Elaine Santos de. Marcadores sociais da diferença: sobre as especificidades da 

mulher negra no Brasil. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual 

de Londrina. Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos da UEL. Disponível em: 

https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/marcadoressociais-da-diferenc3a7a-sobre-as-

especificidades-da-mulher-negra-no-brasil-silvia-elaine-santos-decastro1.pdf 

CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. Uma História das últimas décadas de escravidão na 

Corte. São Paulo, Companhia das Letras, 1990.  

DAVIS, Ângela. Mulher, Raça e Classe. Tradução Livre, Plataforma Gueto, 2013.   

GOMES, Nilma Lino. Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra. 2002. Disponível em: 

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Corpo-e-cabelo-como-

s%C3%ADmbolos-daidentidade-negra.pdf 

_______________________________________________________________________________ 

5. Nome da Disciplina: Práticas culturais dos afrodescendentes e educação 

 

5.1 Ementa: 

As práticas culturais dos afrodescendentes, no Brasil; aspectos históricos – tensão entre repressão, 

criminalização e sua expressão como expoentes da cultura brasileira; e seus processos educacionais. 

 

5.2 Metodologia: 

Aulas expositivas dialogadas, estudos, produção de texto e elaboração de trabalhos individuais e em 

grupos; projeção e debate de filmes/documentário; propostas de exercícios e seminários de análise 

crítica; atendimento individual e em grupo em horários de plantão de atendimento; visita técnica. A 

avaliação será realizada com base nos instrumentos: pesquisas, produção textual, exercícios de 

análise em sala, trabalhos individuais, em grupos e avaliações escritas individuais. 

 

5.3 Bibliografia básica: 

 

ABREU, F. O barracão do mestre Waldemar. Salvador: Zarabatana, 2003. 

ALVARENGA, O. Música popular brasileira. Porto Alegre: Globo, 1950. 

CORTE REAL, M.P. As musicalidades das rodas de capoeira: diálogos interculturais, campo e 

atuação de educadores. Tese de Doutorado (em Educação), Florianópolis: PPGE/CED/UFSC, 2006, 

p.14-34; p.78-280. 

MUKUNA, K. Contribuição Bantu na Música Popular Brasileira. São Paulo: Global, [ca. 1980]. 

PRASS, L. Saberes musicais em uma bateria de escola de samba (ou por que “ninguém aprende samba 

no colégio”). In: Em Pauta Revista do Programa de Pós-Graduação em Música v.1 n.º1. Porto 

Alegre: UFRGS, 1989, p.5-18. 

TRAMONTE, C. O samba conquista passagem: as estratégias e a ação educativa das escolas de 

samba de Florianópolis. Florianópolis: NUER/UFSC, 1996, 15 – 18; p.209 – 270. 

______. Com a bandeira de Oxalá: trajetória, práticas e concepções das religiões afro-brasileiras na 

Grande Florianópolis. Itajaí: Univalli, 2001. 

https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/marcadoressociais-da-diferenc3a7a-sobre-as-especificidades-da-mulher-negra-no-brasil-silvia-elaine-santos-decastro1.pdf
https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/marcadoressociais-da-diferenc3a7a-sobre-as-especificidades-da-mulher-negra-no-brasil-silvia-elaine-santos-decastro1.pdf
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5.4 Bibliografia complementar: 

AMADO, Jorge. Bahia de todos os santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade de Salvador. 10 

ed. São Paulo: Martins, 1964. 

ASSUNÇÃO, M.R. & VIEIRA, L.R.; Mitos e controvérsias na história da capoeira. In: Estudos 

Afro-Asiáticos. N.34, Rio de Janeiro: Publicação do Centro de Estudos Afro-Asiáticos – CEAA, 

Universidade de Cândido Mendes, 1988. 

BARATA, Denise. Saberes e Fazeres da Diáspora Africana no Brasil. In: Anais em CD Rom do 

Congresso Cotidiano: Diálogos sobre Diálogos, Niterói: Grupalfa, 2005. v.1. 

FERNANDES, F. O negro no mundo dos brancos. 2.ed. São Paulo: Global, 2007. 

FILHO, M.M. Festas e tradições populares do Brasil. São Paulo, Editora da Universidade de São 

Paulo, s.d. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 23 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

_____. Pedagogia do oprimido.  17 ed.  São  Paulo: Paz e Terra,  1987. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. In: Intérpretes do Brasil. Vol. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar: 2002, p.121-645. 

IANNI, O. Escravidão e racismo. São Paulo: Hucitec, 1978. 

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 

identidade negra. 5ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019. 

PIRES, A. “A capoeira no jogo das cores”: criminalidade, cultura e racismo na cidade do Rio de 

Janeiro (1890 – 1937). Dissertação de Mestrado em História, Campinas: UNICAMP, 1995. 

_____. A capoeira na Bahia de Todos os Santos: um estudo sobre cultura e classes operárias (1890-

1937). Tocantins: NEAB/Grafset, 2004. 

_____. Movimentos da cultura afro-brasileira: a formação histórica da capoeira contemporânea 

(1890-1950). Tese de Doutorado em História, Campinas: UNICAMP, 2001. 

SOARES, C.E.L. A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850). 

Campinas: UNICAMP, 2004. 

SOUZA, Jessé. A elite do atraso. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2019. 

 

_______________________________________________________________________________ 

6. Nome da Disciplina: Educação, desigualdade e racismo 

 

6.1 Ementa: 

Esta disciplina pretende discutir as relações intrínsecas entre desigualdade e racismo no Brasil, 

caracterizando um processo histórico particular, onde o racismo estrutural delineia as formas pelas 

quais a desigualdade social se concentra. Aborda, também, como a educação reproduz, mediante 

processos sutis de exclusão, a realidade social de desigualdade racial. 

 

6.2 Metodologia: 

Aulas expositivas e trabalhos individuais ou em grupos. Leituras e atividades de estudo orientadas. 

Trabalhos com vídeos e filmes. Elaboração de textos sobre temáticas desenvolvidas a partir dos 

conteúdos. 

 

6.3 Bibliografia básica: 

 

ARROYO, Miguel. Políticas educacionais e desigualdades: à procura de novos significados. 

Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1381-1416, out./dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo. br/pdf/es/v31n113/17>. Acesso em: 10 mar. 2015. 

CASTRO, Josué de. Geopolítica da fome. Rio de Janeiro: Edições Antares, 1984. 
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FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 

________. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 

GARCIA, Adir Valdemar et all (org.). Reflexões sobre a pobreza: concepções, enfrentamentos e 

contradições. Florianópolis: NUP/UFSC, 2017. 

SAWAIA, Bader (Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade 

social. Petrópolis: Vozes, 2006. 

TELLES, Edward. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará: Fundação Ford, 2003. 

 

_______________________________________________________________________________ 

7. Nome da Disciplina: Educação antirracista: cultura africana e afro brasileira no cotidiano da 

escola 

 

7.1 Ementa: 

O curso tem como objetivo principal apoiar os profissionais da educação infantil e ensino 

fundamental a incorporar em suas práticas pedagógicas a perspectiva da educação para as relações 

étnico-raciais, conforme a Lei Nº 10.639/2003. Mostrar como os professores podem lidar com as 

questões raciais no cotidiano com uma pedagogia antirracista e apontar os aspectos psicológicos 

imbricados como fontes geradoras de sofrimento psíquico. Entender que educar para a igualdade 

racial é uma tarefa para todas (os) com o compromisso de conhecer, agir e mudar a gestão do 

ambiente escolar. 

 

7.2 Metodologia: 

A disciplina será conduzida a partir de leituras, discussões e aprofundamentos teórico-metodológicos 

acerca das temáticas abordadas e práticas experienciadas dos cursistas e orientadas pelo constante 

diálogo e trocas. Atividades escritas individuais e em grupos. Literatura infantil, vídeos e músicas. 

 

7.3 Bibliografia básica: 

CAVALLEIRO, Eliane Santos. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 

discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2000. 

BENTO, Silva Maria Aparecida (org.) Práticas pedagógicas para igualdade racial na educação 

infantil. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Cert,2011. 

FAZZI, Rita de Cássia. O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre o 

preconceito. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

GOMES, Nilma Lino. Experiências étnico-culturais para a formação de professores. 1ed.Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002, v., p. 13-33.  

MUNANGA, Kabengele. Superando o Racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, 204p.  

SANTOS, Gislene Aparecida. Percepções da Diferença. São Paulo: Terceira Margem, 1987,2009. 

v. 1.  

VIEIRA, Cecília Maria. A educação e as relações étnico – raciais: uma análise de novos diálogos e 

silêncios sobre a implementação da Lei Nº 10.639/2003 no município de Goiânia. In: Educação e 

Relações étnico raciais: diálogos, silêncios e ações. 1. ed. GOIANIA: Editora da UFG, 2015. v. 1. 

241p. 

_______________________________________________________________________________ 

8. Nome da Disciplina: Estado, políticas públicas e ações afirmativas 

 

8.1 Ementa: 

Estado, sociedade e políticas públicas no Brasil: relações de poder e disputas de hegemonias. Ações 

afirmativas como política pública de enfrentamento às desigualdades étnico-raciais e sociais.  Ações 
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afirmativas e as experiências das cotas no ensino superior. Políticas curriculares para educação básica 

e diversidade étnico-racial: dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

 

8.2 Metodologia: 

O desenvolvimento da disciplina será pautado na compreensão didático-pedagógica de que o 

estudante é ativo no processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, serão adotados 

diferentes procedimentos de ensino-aprendizagem que instigam a leitura, a problematização de textos 

e contextos, o posicionamento político e autonomia dos estudantes. 

 

8.3 Bibliografia básica: 

GRAMSCI, A. Poder, política e partido. São Paulo. Brasiliense, 1990. 

GUIMARÃES, A. S. A desigualdade que anula a desigualdade: notas sobre a ação afirmativa no 

Brasil. In: Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos con-

temporâneos. Brasília: Ministério da Justiça, 1996. 

HOFLING, Eloísa. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes, ano XXI, p. 30-41, n.55, 

nov. 2001. 

MOREIRA, A. Flavio B.; MACEDO, E. Currículo, práticas pedagógicas e identidades. Porto: Porto, 

2002. 

PEREIRA, P. A. P. Discussões conceituais sobre política social como política pública e direito de 

cidadania. In: Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. 

SANTOS, S. A. (Organizador). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília: 

Ministério da Educação: UNESCO, 2005 

CAVALLEIRO, Eliane (Org.). Racismo e Antirracismo na Educação: repensando nossa escola. São 

Paulo: Selo Negro Edições, 2001. 

SILVA, P. B. G.; SILVÉRIO, V. (Orgs.). Educação e Ações Afirmativas: entre a Justiça Simbólica e 

a Justiça Econômica. Brasília: Inep, 2003. 

SILVÉRIO, V. R. Ação afirmativa: percepções da "casa grande" e da "senzala". In: SILVERIO, V. 

R. et al. De preto a afro-descendente: trajetos de pesquisa sobre relações étnico-raciais no Brasil. São 

Carlos: Ed. UFSCar, 2003. p. 321-341. 

 

_______________________________________________________________________________ 

9. Nome da Disciplina: Diversidade e educação das relações étnico raciais 

 

9.1 Ementa: 

A educação brasileira em relação às políticas educacionais no que se refere às discussões sobre 

inclusão e adoção de conteúdos sobre diversidade étnico-racial. Estudos acerca dos conceitos de 

relações étnico-raciais, como relações imersas na alteridade e construídas historicamente nos 

contextos de poder e das hierarquias raciais brasileiras, multiculturalismo crítico, relações de gênero 

e diversidades culturais. Historicidade das relações raciais no Brasil. Diversidade no contexto escolar, 

a partir de experiências e práticas de inclusão e de combate ao preconceito racial na escola. 

 

9.2 Metodologia: 

A metodologia parte da perspectiva da pedagogia decolonial, portanto da hipótese de contexto, 

partindo das vivências e experiências dos professores e da realidade local, da situação local, nacional 

e mundial das questões de educação, diversidade e relações étnico-raciais. A pesquisa situacional é 

um ponto de partida para a elaboração conceitual, e as aulas teóricas e práticas conduzem a proposta 

metodológica. 

 

9.3 Bibliografia básica: 
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MULLER, T. M. P.; COELHO, W. N. (org.). Relações étnico-raciais e diversidade. 1ª ed., EDUFF, 

2014. 

CARVALHO, I. P.; ABREU, F. S. D. (org.). Diversidade no Contexto Escolar – problematizações 

a partir dos marcadores de gênero, sexualidade e raça. Curitiba: Appris, 2016. 

CARVALHO, I. P. Experiências vivenciadas no Curso de Gênero, Diversidade na Escola. GDE 

2012/13 – FE/UnB. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, 2014. 

SILVA, M. J. Educação e Diversidade étnico-racial: um desafio à formação de professores. 

Congresso Nacional de História: Novas Epistemes e narrativas contemporâneas. Regional Jataí – 

UFG, 2016. 

_______________________________________________________________________________ 

10. Nome da Disciplina: Literatura infantil e jogos africanos: propostas pedagógicas para uma 

educação afro centrada 

 

10.1 Ementa: 

Antropologia, identidade, alteridade e colonialidade: discursos sobre a diferença. Pedagogias 

antirracistas e currículo. Representações hegemônicas da negritude a partir da literatura infantil 

brasileira. Construções de identidades, memórias e ancestralidades negras a partir da literatura 

infantil brasileira afro centrada. Cultura africana e afro brasileira nas escolas: jogos e brincadeiras 

africanas. Propostas pedagógicas para a descolonização do currículo. 

 

10.2 Metodologia: 

Aulas expositivas e dialogadas. Rodas de conversa. Leitura crítica de textos científicos e de textos 

literários infantis. Exibição de vídeos curtos. Aprendizado e construção de jogos africanos. 

 

10.3 Bibliografia básica: 

AMÂNCIO, Iris Maria; JORGE, Miriam Lúcia GOMES, Nilma Lino. Literaturas africanas e 

afro-brasileiras na prática pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação 

Infantil. Brasília: MEC/SECADI, UFSCAR, 2014.  

GOMES, Nilma Lino; SILVA, Petronilha B. Gonçalves e. Experiências étnico-culturais para a 

formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 11-26. 

SOUZA, Fábio; BITTENCOURT, Soraia (orgs.). As relações étnico-raciais na sala de aula: 

propostas pedagógicas. Tubarão, SC: Copiart: UFFS, 2016. 

TOSTA, Sandra; ROCHA, Gilmar. Antropologia & educação. Belo Horizonte: Autêntica: 2011. 

TRINDADE, Azolide Loretto da; BRANDÃO, Ana Paula (orgs.). Modos de brincar: caderno de 

atividades, saberes e fazeres. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2010. 

_______________________________________________________________________________ 

11. Nome da Disciplina: Trabalho Final de Curso 

 

11.1 Ementa:  

Elaboração individual de um artigo acadêmico-científico sobre um tema específico relacionado ao 

curso, sob a orientação de um professor do curso. 

 

11.2 Metodologia: 

Aulas em grupo para discussão das orientações gerais para elaboração do Trabalho Final de Curso. 

Encontros individuais para orientação dos temas específicos, indicação de bibliografia e 

aprofundamento na temática. 

 

11.3 Bibliografia básica: 
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Será definida de acordo com a temática escolhida pelo cursista para o Trabalho Final de Curso, 

devendo considerar a bibliografia utilizada nas disciplinas cursadas. 

 

 

 

Profª. Ma. Kellen Cristina Prado da Silva 

Coordenadora do Curso de Especialização em História, Cultura Africana e Afro Brasileira e 

Educação das Relações Étnico Raciais 

 

 

Profª. Dra. Lueli Nogueira Duarte e Silva 

Diretora da Faculdade de Educação/UFG 


