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______________________________Programa de Disciplina__________________________ 

Título: As práticas educativas em História na encruzilhada antirracista e decolonial  
 
Objetivos: Refletir sobre práticas educativas no Ensino de História a partir de um marco 
antirracista e decolonial; Compreender o lugar da prática educativa no processo formativo e o 
seu exercício pelo aluno de licenciatura; Pesquisar e selecionar exemplos de ações e materiais 
didáticos e práticas educativas antirracistas e decoloniais; Reconhecer experiências de práticas 
educativas antirracistas e decoloniais em curso; Elaborar propostas de trabalho, sob a forma de 
sequências didáticas ou em outros formatos, visando o desenvolvimento de práticas educativas 
antirracistas e decoloniais; Realizar exercícios de práticas educativas; 
 
  
Unidades: 
 
UNIDADE 1 – O marco antirracista e decolonial nas práticas educativas (TEORIA) 
1.1. Aspectos introdutórios sobre o Ensino de História no Tempo Presente 
1.2. A educação como prática da liberdade: hooks + Freire 
1.3. O Movimento Negro Educador: reflexões críticas sobre a educação antirracista no contexto 
brasileiro 
1.4. Perspectivas decoloniais: a interculturalidade crítica de Walsh  
 
UNIDADE 2 – Mapeamento e análise de experiências, saberes e práticas (PRÁTICA) 
2.1. Identificando os estudos de casos  
2.2. Orientações para uma ecologia de saberes 
2.3. Acompanhamento dos trabalhos  
 
UNIDADE 3 – Oficinas: procedimentos, produção de materiais e experimentação (PRÁTICA) 
3.1. Procedimentos para a produção de materiais didáticos (planos de aula, roteiros de campo, 
usos de documentos não escritos em sala de aula, conteúdos de apoio etc) 
3.2. Experimentação de práticas educativas (apresentação) 
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Avaliação: 
(1) Resenha crítica de um texto teórico 
Produção de (1) material didático 
Apresentação de (1) prática educativa.  

 
 
 
Observações: 
Bibliografia completa será apresentada junto com o cronograma da disciplina. 


