
Ementa do curso de Formação Continuada para Professores Étnicos  

 

Apresentação 

  

 A concepção de política educacional,  curricular e de trabalho de ensino, pesquisa e 

extensão da UNILAB, seja ele dirigido aos seus alunos (as), seja nas relações com 

os movimentos sociais, seja com o setor público,  é a de que a superação das 

desigualdades raciais e a efetiva aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 

passam pela institucionalização de parcerias e políticas que envolvem não só a 

formação, mas também o exercício metodológico formativo contínuo e a 

transformação do público alvo, docentes e gestores, em agentes multiplicadores. É 

fundamental também a produção de novos materiais pedagógicos.  A propósito, 

podemos afirmar que a produção de material pedagógico antirracismo e a formação 

de educadores étnicos/multiplicadores são os pontos nucleares da parceria que 

envolve a UNILAB e a SEDUC. 

 

 Objetivo 

 

Firmar parceria entre a UNILAB  e a SEDUC de São Francisco do Conde, BA 

apresentando aos professores (as) e aos gestores (as) as possibilidades de trabalhar 

as relações raciais na escola.  

 

Analisar o material pedagógico do currículo, do Projeto Político Pedagógico e da 

renovação das disciplinas históricas considerando o racismo, a África, a diáspora e a 

efetiva aplicação da Lei 10.639/2003 nas escolas Municipais de São Francisco do 

Conde. 

 

Justificativa 

  

O processo educativo formal, como prática social no Recôncavo e no Brasil, após o 

advento das Leis 10.630/2003 e 11.645/2008, exige cada vez mais mecanismos para 

a formação continuada de professores (as) e gestores (as).  É preciso questionar a 

exclusividade dos valores eurocêntricos e, na contramão do pensamento único e 

racista, apresentar de modo sistemático e articulado os conhecimentos legados pela 

civilização negro-africana e indígena. O saber acabado e o modo pelo qual ele foi 

produzido, os seus conteúdos, as suas finalidades e sua transmissão, são objetos de 

questionamento.  Toda sistematização de saber tem na sua base e disposição os 

pressupostos, as ideologias e as finalidades sociais de um determinado 

sistematizador. O processo de ensino, de aprendizagem e a sistematização de 

conhecimento não são espaços neutros; são espaços e artefatos históricos. 

O conhecimento sistematizado no Brasil, historicamente, tem contribuído com a 

exclusão, a marginalização epistemológica de negros (as) e índios (as) e com a 

manutenção e naturalização das desigualdades raciais instituídas no país. Sendo 

assim, a formação de educadores (as) étnicos, mecanismo de formação e de 

intervenção no cotidiano escolar e curricular, é um instrumento para a superação das 

desigualdades raciais, papel que justifica o investimento da UNILAB e da SEDUC em 

tão nobre e eficaz Missão educativa. 

 

 

Áreas de estudos 

 

África  

1-  História da África na sala de aula: uma releitura  

2-  Geografia africana 

3-  A África no livro didático 



4-  Literatura africana 

 

Brasil  

5- Racismo e gênero na escola 

6- Literatura afro-brasileira  

7- Literatura infantil  

8- Cultura afro-brasileira 

9-  Análise de material didático 

10 - Currículos, PPP e a aplicação da Lei 10.639/03  

 

 

 

 

 São Francisco do Conde, junho de 2015 


