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RESUMO

O Projeto, Curso de Extensão Prática e aplicabilidade da Lei 10.639/2003: introdução aos estudos sobre História da África, afrobrasilidades e relações etnicorraciais, objetiva

orientar e qualificar profissionais e futuros profissionais da educação, professores da rede pública de ensino e alunos dos cursos de Licenciatura da UEMG/Carangola, para

atender às determinações das Lei Nº 11.645/2008 que altera a Lei Nº 10.639/2003, que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e

Indígena” (BRASIL, 2003; 2004). Sob tal recomendação o curso tem como objetivo: (1) elaborar estratégias de ensino antirracista e antidiscriminatória construindo alternativas

educacionais orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa humana; (2) orientar os profissionais da educação em seu fazer prático-pedagógico na construção de

atitudes que diminuam com o racismo em sala de aula ou em qualquer veículo didático-pedagógico; (3) orientar os professores a incluírem a História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana no planejamento pedagógico de suas disciplinas, objetivos e procedimentos de aprendizagem que repensem as relações étnico-raciais, recorte que consideramos

relevante para (re)educar professores e futuros professores capazes de compreender os temas da educação etnicorracial tornando-os multiplicadores em seus espaços de

atuação, seja diretamente em ambiente escolar ou não (2000). Para tanto, o curso em questão pauta-se sobre o método dialético aliado a experiências perceptivas dos sujeitos

(dialético/fenomenológico) a fim de identificar, sistematizar e extrapolar conceitos pré-formados sobre as questões que envolvem a prática e a aplicabilidade das Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica. Deste feito, para atingir

os objetivos de tal proposta e atender as características de uma abordagem interdisciplinar e extensionista, preocupada em integrar os campos de ensino, pesquisa e extensão, o

curso promoverá aos (50 cinquenta) participantes inscritos uma formação com carga horária de 90 horas, sendo 60h. presenciais distribuídas em três temáticas: Currículo e

Relações Etnicorraciais; História da África e História e Antropologia das populações negras no Brasil, distribuídas em encontros quinzenais que ocorrem aos sábados na

UEMG/Carangola, por meio de aulas expositivas, debates, análise de materiais didáticos e audiovisuais; e 30h. reservadas para pesquisa e estudos dirigidos extraclasses

constituídos a partir de leitura e sistematização individual de textos indicados. Acrescenta-se ainda que, para a promoção da proposta aqui apresentada, fez-se necessária a

parceria com a Secretaria Regional de Educação de Carangola, e com outros profissionais da educação, Professores Mestres e Doutores de diferentes áreas do conhecimento,

Geografia, História, Antropologia e Literatura que lecionam em instituições de Ensino Superior e da Educação Básica em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ressalta-se,

peculiaridade interdisciplinar que faz parte da proposta de possibilitar aos participantes do curso um universo rico, e distinto, em interpretações que extrapolam um único saber

científico. Por fim, embora o curso esteja em fase de finalização os resultados têm sido positivos quanto a qualidade do debate estabelecido, assiduidade dos participantes e

novas perspectivas para futuras abordagens, questões que serão melhor abordadas após a avaliação final do curso que contará com um diálogo/diagnóstico sobre os principais

elementos abordados, qualidade do material, desenvolvimento do tema, abordagem dos pesquisadores, entre outros quesitos, que permitirão avançar rumo a melhoras em

outros/novos projetos de formação de professores de Carangola-MG.
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