
COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA 

 
 

Relações étnico-raciais no cotidiano escolar – 33 horas 
Prof.ª Me. Alessandra Pio 
Prof.ª Me. Carolina Medeiros 

A temática das relações étnico- raciais no cotidiano escolar. A escola enquanto espaço de vivências das 
diversidades étnico-raciais, onde as relações de poder e conflito se estabelecem. Os conceitos de 
diversidade, raça, cor, etnia, negritude e branquitude. O espaço escolar e o combate ao racismo. 
 

 
 

Ensino de História da África no Brasil – 33 horas 
Prof. Dr. Rodrigo Cesar da Silva Magalhães 

Construção da legislação para o ensino de História da África, a partir da atuação dos movimentos sociais, 
dos fóruns internacionais e do arcabouço legal institucional. Análise das transformações dos materiais 
didáticos anteriores e posteriores à Lei 10.639/03. Avaliação das possibilidades de elaboração de material 
didático a partir do Parecer 03/2004 do CNE. 
 

 
 

História da África contemporânea – 33 horas 
Prof. Dr. Adjovanes Thadeu Almeida 

História africana após 1945, com a crítica ao eurocentrismo elaborada pelos intelectuais africanos em suas 
diferentes gerações. Apresentação dos estudos pós-coloniais. 
 

 
 

Representações do imaginário da África e do africano no Brasil – 33 horas 
Prof. Esp. Arthur José Baptista 

Definição dos conceitos de imaginário social e representação. Identificação dos signos referentes aos 
estereótipos sobre a África e os africanos. Análise das representações deste imaginário no Brasil. 
 

 
 

Percursos e Enunciações historiográficas da escravidão negra: visões de Brasil - 33 horas 
Prof.ª Dr.ª Ana Maria Ribas 

Privilegiando a intersecção de temporalidades e a necessária articulação entre Ensino e Escrita da História, 
o objetivo da disciplina reside em abordar percursos e enunciações historiográficas da escravidão negra. A 
articulação entre escravidão negra e tradições políticas sob a lupa da cultura. A elaboração de visões de 
Brasil e a Questão Nacional. Elaboração de Trabalhos Didático-Pedagógicos sobre o tema proposto, 
considerando as análises historiográficas e as proposições teórico conceituais a elas relacionadas. 
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Memórias silenciadas e enquadradas: o pós-abolição no Brasil - 33 horas 
Prof.ª Dr.ª Silvana Bandoli Vargas 

Construção dos conceitos de memória, memória silenciada e memória enquadrada, memória coletiva e 
memória pessoal. Subjetividade e construção de visibilidade social da população negra. Manifestação 
política e organização popular no período pós-abolição. Elaboração de atividades pedagógicas com base no 
arcabouço teórico conceitual. 
 

 
 

Metodologia do trabalho científico - 33 horas 
Prof.ª Dr.ª Ana Maria Ribas 

Articulações ensino e pesquisa na formação continuada de professores da Educação Básica. A produção de 
textos acadêmicos e a comunicação científica: o nexo teoria e prática. Procedimentos organizados de 
pesquisa. Leitura e análise crítica de abordagens metodológicas de pesquisa. Identificação e compreensão 
dos elementos constitutivos do projeto de pesquisa. Organização e elaboração de artigo científico. 
Organização e apresentação de seminário. Domínio das regras da ABNT como referencial obrigatório de 
apresentação de qualquer trabalho acadêmico. 
 

 

História da África entre os séculos IX e XVI e a reelaboração de narrativas no ensino de História - 33 
horas 
Prof. Me. Higor Ferreira 
Prof. Me. Paulo Antonio Barbosa 
Introdução a conteúdos referentes à história da África, entre os séculos IX e XVI, objetivando a elaboração de 
narrativas afrorreferenciadas, isto é, com a proposta de instrumentalizar aulas no sentido de repensar paradigmas 
eurocentrados e a reflexão sobre a colonialidade no ensino. 

 

 
 

Seminário de Pesquisa I - 40 horas 
 
O objetivo é discutir os fundamentos e procedimentos metodológicos específicos a cada uma das linhas de pesquisa, 
em encontros regulares de orientação com a participação de docentes, discentes e convidados, tendo em vista a 
elaboração do trabalho final. 

 

 

Seminário de Pesquisa II - 40 horas 
 
A finalidade reside em aplicar a metodologia discutida na disciplina anterior ao universo empírico, tendo em vista, 
especificamente, a elaboração e revisão da monografia ao fim do segundo período do curso. 
 

 


