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Formação docente para a equidade 

 

No contexto dos processos de democratização e interiorização da 

formação superior brasileira, foi criada, em 2005, a Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, uma instituição multicampi que representa um 

significativo avanço para o desenvolvimento regional, pela via da 

educação, em um território fortemente caracterizado pelas matrizes 

culturais negras e indígenas.  

A UFRB foi pioneira na implantação de políticas institucionais de 

promoção da igualdade racial associadas à promoção da permanência 

qualificada dos estudantes, através da criação da primeira Pró-reitoria de 

Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, em universidades públicas 

federais. 

A pregnância das políticas afirmativas no projeto institucional foi um 

dos princípios para a implantação de um conjunto de ações no campo do 

ensino, da extensão e da pesquisa, capitaneadas por docentes, grupos e 

núcleos que resultaram na ampliação das práticas de promoção da 

diversidade na instituição. 

Entre as ações que se destacam está a do Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros-NEAB Recôncavo, que congrega professores e estudantes em 

atividades de pesquisa e extensão envolvendo questões de raça, 

etnicidade, gênero e diversidade. Entre as ações de maior relevância, 

promovidas pelo NEAB, está o oferecimento de cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu que objetivam a formação de professores/as para a 

implantação das Leis Federais nºs. 10.639/03 e 11.645/08, que definem a 



obrigatoriedade da introdução das temáticas História e Cultura africana, 

afro-brasileira e indígena nos currículos da Educação Básica. 

O curso de especialização lato sensu em História da África, da Cultura 

Afro-brasileira e africana, tem por objetivo a formação de professores/as 

do ensino médio e fundamental e outros profissionais da educação 

(gestores, técnicos). É oferecido para professores/as das redes públicas 

das cidades do interior da Bahia em duas turmas simultâneas, sediadas na 

cidade de Amargosa, no Centro de Formação de Professores, que alcança 

docentes de todo o Vale do Jiquiricá (Mutuípe, Brejões e Amargosa) e de 

Cachoeira, contemplando os municípios do Recôncavo (São Félix, 

Maragogipe, Governador Mangabeira, Muritiba, Santo Amaro, Cruz das 

Almas e Cachoeira). Em duas edições, estão sendo formados/as mais de 

330 profissionais da educação básica. 

 
Fonte: http://www.ufrb.edu.br/portal/ensino/cursosdepós-graduacão. Acesso 

08/06/2015. 

Com lastro nesta experiência, foi proposta a criação da pós-

graduação stricto sensu – Mestrado Profissional em História da África, da 

Diáspora e Povos Indígenas, oferecido no Centro de Artes, Humanidades e 

Letras, em Cachoeira, que tem entre seus objetivos formar profissionais 

(docentes, gestores e técnicos) aptos a desenvolver, de forma plena e 

inovadora, projetos de Ensino de História da África, da Cultura Afro-

Brasileira e da História Indígena, políticas de currículo e educação das 

relações étnico-raciais. 

Com ingresso anual de 15 mestrandos, vincula pesquisadores em 

duas linhas: Ensino de História, Educação Inter Étnica e Movimentos 

Sociais: aborda a formação de professores/as relativa às temáticas, 

populações negras e relações de gênero; movimentos sociais indígenas 

comunidades negras rurais; religiosidades afro-brasileiras; movimentos 



negros, políticas educacionais, política indigenista no Brasil, com relação à 

administração educacional e criação de políticas públicas direcionadas a 

questões étnico-raciais, de gênero e desigualdades sociais. História da 

África, da Diáspora e dos Índios nas Américas: enfoca a formação de 

professores/as, relativa às temáticas da História Geral da África; Cultura 

Negra, Negros no Pós Abolição no Brasil e História Indígena.  

As pesquisas são desenvolvidas no campo da elaboração de currículos 

e projetos pedagógicos, com objetivos voltados para a elaboração e 

difusão de materiais didáticos e outros produtos acadêmicos que se 

voltem para a ampliação do suporte técnico e pedagógico para docentes 

nas redes de Educação Básica, além da produção de material didático, 

textos especializados, atuação nas áreas de patrimônio, serviço de 

pesquisa, organização documental/bibliotecária e consultoria e pareceres 

técnicos. 

O mestrado desenvolve, ainda, estudos e projetos de pesquisa que 

abordam as questões da pós-abolição, as lutas dos povos negros em 

contextos urbanos, rurais e quilombolas, estudos no campo do currículo, 

da formação e da descolonização do conhecimento, que contribuirão para 

a ampliação dos enfoques das questões das identidades negras e 

indígenas nas escolas do país.  
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