
 

 

 

 

 

Curso de Extensão: Introdução aos Estudos de África e 

Diáspora Africana no Brasil: ensino e pesquisa. 

 

Ementa: O curso destina-se a professores e demais interessados em ampliar os seus 

conhecimentos sobre o continente africano e a sua importante herança na História do 

Brasil e em particular, do Recôncavo Baiano. Pretende oferecer instrumentais de trabalho 

para que profissionais da educação e de outras áreas, possam desenvolver um olhar crítico 

e descolonizado sobre temas e dinâmicas históricos que unem as duas margens do 

atlântico. Utilizando-se de aulas teórico-práticas e de materiais didáticos e paradidáticos, 

buscará suprir as demandas da Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade de 

inserção, na Educação Básica, do estudo da História da África e de seus descendentes no 

Brasil. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas 

PERÍODO: agosto a outubro de 2019. Aulas aos sábados das 9:00 às 12:00hs. 

INÍCIO: 03 de agosto 

PÚBLICO ALVO: professores de Ensino Fundamental II da Rede Pública Municipal de 

Santo Amaro e demais interessada/os. 

VAGAS: total de 50 vagas: sendo 35 para professores da Rede Municipal de Ensino de 

Santo Amaro, e 15 para demais interessada/os. 

LOCAL: Centro Educacional Municipal Edvaldo Machado Boaventura. 

INSCRIÇÕES: Professores da rede pública municipal: diretamente com as 

coordenações de curso nas escolas. Demais interessados através do e-mail: 

fapesbprojeto@gmail.com 

INFORMAÇÕES: (75) 99168-4483 com Malena da Seduc de Santo Amaro ou através 

do email: 92sene@gmail.com (com Sene Carlos Indjai). 

COORDENAÇÃO: Profªs Fábia Barbosa Ribeiro e Idalina Maria Almeida de Freitas. 

EQUIPE: Elzira Sá, Eurizando Gomes Caomique, Ludmilla Martins Gomes Da Silva, 

Sene Carlos Indjai, Vera Lúcia Bispo, Zinha Nanque e Silvia Diana Bispo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Aspectos geográficos do continente africano. 

 Mitologia dos reinos e impérios africanos. 

 Oralidade, ancestralidade e filosofia africana. 

 Religiões de matriz africana.  

 O Recôncavo Baiano no mundo atlântico - Pesquisa de campo - visita monitorada 

aos lugares históricos de Santo Amaro e imediações. 

 Escravidão e diáspora africana no Brasil. 

 O negro no pós-abolição: política, cultura e sociedade.  

 Olhar imperialista e a invenção da África.  

 Desafios da África contemporânea: gênero, economia, política e sociedade em 

uma perspectiva pan-africanista.  

 África e História do negro no Brasil no currículo escolar.  

 Encontro final com alunos da UNILAB de várias nacionalidades: integração e 

troca de experiências.  

 


